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'k Ben, voor ruim veertig jaren,
Als dichter opgetreen,
Tk tokkelde mijn snaren,
Door alle tij den heen ;
Mijn meeste Lezers waren
Mij wel gezind, naar 't scheen ;
En mijn Beoordeelaren
Zacht over 't algemeen ;
Ik zelf maar half tevreen .
Mijn halmen en mijn aren,
Mijn bloemen en mijn blaren,
Bier hebt gij ze bijeen .
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Blwdz.

Ach, waarom raagt gij, jong en schoon
Als donkre tegenspoeden
Ale doodskou door deer leden vaart
Als om den hoagmoed of to wijzen
Ale 't laatste gloren van den stillen zomeravond
Als 't viooltje in 't lindelommer
Bestaat er mensch, ,oo flood van hart
Daar is een zielsgesteldheid, aan ons alien
Daar pronkt gij weer in tai en pracht
Daar toog een geest, voorbj mijn aangezicht
Daar zijn voor menschehake zielen
De same kan geen vreugde geven
Dees kus, meheve! van uw mond
De harp des mans naar 'sHeeren hart
De nacht verdwilnt ; de mist die berg en woud omhult . .
Den Bard, wiens fiksehe zang den eest der oudheid aftmt .
Der waarheid trouw to zijn, als heilig boven alien . .
.
De schoonheid slagPt, de liefde waakt
De steenbok springt met yr je borst
De tooverrede heeft geboden
De weg was lang, de wind was koud
Die Niets heeft, dingt naar lets met wensehen en gebeden .
Eon heimlijke aandrift, met het levee
Eon worsthng nog; , en wat mij griefde
Eischen God en mile natie mjn bloed
I n de Assyrier kwam af, enz
Geen steep bedekt uw graf en zegt
Gelukkig zjjt ,gjj, .en 'k gevoel
,
Gjj weenen by mile graf ? Vriendm
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Scherp is het oog van wie voor liefde blaken
Schoon de weidsche vederbos
Stil is de nacht, en lieflijk blinkt de mean
Toen 't yolk, in Abram uitgelezen
Treurt, Negen Zustren, treu :•t ! Treurt Heliconiaden. .
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U heb ik steeds en hartlijk lief gehad
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Van mijn eerste kinderdagen, enz
Van zijn Satrapenstoet
Vroeg zit de Heer van Smaylho'm op
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Waagt gij 't nit to spruiten
Waart g~,l lea als ik in stand
Wanneer, 't zi,j vroeg of last
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Was m}jn hart zoo ontrouw enz
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Wat heft ge uw pas ontloken knop
Wee der bark, als hear zeib is verscheurd
Ween over yolk,
't
dat weende aan Babels stroomn . . .
Wees wijs, bedwing u zelf, enz
Weet, in die hooger, refiner sfeer
Woorden door den mood gespeld
't Wordt nacht in mij . 0 breng terstond
Wij levee tweevoud : - slapen ook is zijn
Wil zaten neder bij de stroomen
Zon van den slapelooze ! droeve star
Zoo menig jeer! Dat knakt de kracht in mjj
Zoo veal Het filomeel-gekweel
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VOORSPEL.
- Haec nostril spectentur ab aunts .
VIRGILIUS .
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VROUWE L&THARINA WILHELMINA BILDERDIJK,
geb . SCHWEICKHARDT .
t 10 April 1830.

Treurt, Negen Zustren, treurt ! Treurt Heliconiaden !
Stelt op een sombren toon het nokkend lijklied in,
Trekt uit het starrenkleed, rukt of de feestsieraden !
Gij telt een priesteres to min.
Treur, Maagd van Neerland, treur en doe uw tranen vloeien!
Zet af, zet of de kroon, die om uw lokken sluit!
Met tranen most gij haar besproeien ;
Een schoone parel viel er nit.
En gij, mijn Sparengod, meng tranen met uw wateren ;
Verberg in damp en mist 't met net gekroonde hoofd!
Verbied, fangs Haarlems wal, uw golven 't vroo1 jk klateren ;
Zsj is van 't schoonst sieraad beroofd .
Ach, Neerlands Sapho ! moest ge uw laatsten adem geven?
Verstomde uw zilvren stem, uw zacht en troostrijk lied?
`Vie doet een toon all d' uwe' in Nederland herleven ?
Uw wederga bezit het niet .
Had, wreede Dood ! deze aard geen andere offers over,
Veelmeer den nekslag van uw gruwbaar zeisen waard?
Waarom, koelbloedig menschenroover,
Verdienste niet gespaard?
Zoo most dan ramp bij ramp zich op uw hoofd vergaren,
Homeer van Nederland, verzonken in 't verdriet!
Neen ! 't Noodlot spaart uw grijze haren,
Uw groenbekransten schedel niet .
Hot rukte u, keer op keer, een dierbaar kroost van 't harts ;
Nog slechts een enkle telg verheugt uw ouderdom ;
Uw gads bleef uw troost, verzachtende al uw smarts :
De hemel eischt dien schat weerom .
L

1
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WENbCHEN.

HET MAAIt7'JCH ViOOLTJE.

Wat vraagt men den, waarom zoo dof uw snaren klinken,
Waarom zoo'n sombre toon van uit een speeltuig klimt,
Da,t steeds de tranen heeft to drinken,
Waarvan uw oog bestendig glimt?
Ook wij beweenen hear. . . . Wat zeg ik ? Haar beweenen,
Die met hat englenkoor de gouden cater slaat,
Van heldren hemelglans omschenen,
In hagelblank gewaad?
Neon! w}j beweenen ons ons smartelijk verliezen
0 Dichteres, to vroeg aan ons, aan de aarde , ontrukt!
Nog rulscht uw zachte toon door Spaarnes gaze biezen,
En b oudt ons hart verrukt .
Bewaar, o Nageslacht, den naklank van die tonen
Zoo liefl"i~k voortgebracht nit godgewijde harp ;
Hang aan hear graft pros steeds versche lauwerkronen,

Strooi bloemen op hear tarp!
Ale gij, verrukt, gedenkt aan 't roemrijk dichtrenwonder,
Die uw Alcdus was, A1ct;us en Pindaar,
floor nooit near 't raatlen van 4jn ,donder",
Of dank aan hare ,Aeoolsche" sneer .
* lie Bilderdtjk : ,Sapho en Alaeus . Len niUne Egade ." Krekeleangen,1.131.

WENSCHEN.
Die mete heeft, dingt near lets met wenschen en gebeden ;
Die lets heeft, haakt near Meer ; near Veel, die Meerder heeft ;
Die Veel heeft, is nog 't minst tevreden,
Maar had graag Alles wet de wijde wereld geeft .
Zoo blijft een rustloos menschdom jagen
En troost zich zorgen en gezwoeg,
In pleats van near 't geluk to vragen,
Dat in dat woordje schuilt : GENOEG .

HET MAARTSCH VIOOLTJE .
Bane qua
to spruiten,
Bloom van zacht fluweel ?
Durft gjj 't knopje ontsluiten,
Rondzien op uw steel?

Waagt gij 't nit

latuit bone vizit
.
OvInwe.

HET MAASTSCH vIooLTJL

't Purpren hoofdje wagers
Aan de gure lucht,
Voor geen hagelvlagen,
V'oor geen storm beducht?
Hoor 1 't Noordwesten zwatelt
Om den top van 't duin ;
't Dor gebladert ratelt
Aan der eiken kruin ;
Dikke doode takken
Breken voor zijn kracht ;
Zal uw steel niet knakken,
Nog zoo jong en zacht?
Neen, gig vreest zijn woede,
Telt z}ln gramschap nlet,
Peilig in de hoede,
Die uw standplaats biedt .
Op den top to pralen
Stelt aan 't noodweer bloot ;
In de stifle defers
Is 't gevaar niet groot .
Wie zou u niet minnen
Om uw gullen spoea?
Bloemenkoninginnen
Missen uwen cooed,
Blj,]ven diep gedoken
In haar wintergraf:
Gij, v66r haar ontloken,
Wacht ze, bloeiende, af.
Aan geen gure vlagen,
Buien vroeg en last,
Mag het hoofd zich wagers,
Dear een kroon op staat .
Zacht gebloosde wangen
Zjjn to teer, to fijn,
Om van kou bevangen
En verkleumd to zijn .
Om met glens to pralen
Boven al wet bloeit,
Hoeft men zonnestralen,
Waar de Kreeft van gloeit .
Dit is 't lot der Grooten
In een minder rang,
Heeft men zooveel noten
Niet op zijnen zang,

3
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AM

EEN VONDELING .

Toch weet ge elk to boeien
Door uw zedig schoon ;
Uw verseholen bloeien
Heeft zijn eigen loon ;
Lage staat maakt veilig ;
Needrigheid geeft cooed ;
Allen braven heihg
Is een Stil gemoed .
Wet hem, die uw voorbeeld
Steeds voor oogen heeft,
Zich gelukkig oordeelt
Dat h~j needrig leeft ;
Niet wenscht uit to steken,
Op geen lof belust ;
Hem zal nooit ontbreken
Liefde, Vrede, Rust .
AAN EEN VONDELIN C .
Met een lachjen op 't gezicht
Huppelt gij, onnoozel wicht.
Vroolijk ronci en plukt u rozen ;
Onsehuld doet uw koontjes blozen,
Daar de vreugde door haar glued
't VriendlUk oogje u tintlen duet!
Onbewustheid van uw lot
Gunt u 't onvergald genot,
Dat slechts kindsheid duet genieten ;
Laat die bron dan niet vervlieten ;
Boet uw zucht naar vreugde en spell
Eenmaal toch vergaat ze u wel .
Volg, in 't wijdgebied der lucht,
Bonte vlinders in hun vlucht ;
Juich, b}j 't vroolijk bloemengaren,
Luide met de kmderscharen Jongen 1 neem den ti, d to bast,
Eer u lust en vreugd vergaat.
Nogbemerkt g}j d'oogblik niet,
Die in deernis op u ziet,
Als g>,j met uw makkers huppelt ;
Nog den traan niet, die er druppelt
Op uw voorhoofd, als ge ons naakt ;
Nog den zucht net, sours geslaakt .

AAN EEN VOND LINU .

C

5

Als we uw argloos juublen hooren,
Of ge, tot geluk geboren,
Tot genot werd opgevoed,
In der weelde zonnegloed!
Eenmal eenmaal vrooli k wicht!
Wordt de blinddoek afgelicht,
Die u lang gelukkig maakte
Al de blijdschap, die gi,j smaakte,
Al uw weelde, vreugde en lust
Wordt in tranen uitgebluscht .

C
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't Lachje, dat uw lippen plooit,
't Blosje, dat uw wangen tooit,
Zal besterven, en nadezen
U de juichtoon vreemder wezen,
Vreemder aan uw jonglingshart,
Dan op heden boezemsmart .
Als uw oogen opengaan,
Dan verstaat gij wis then traan,
Door 't meewarig oog vergoten,
Dan then zucht, der borst ontschote~,
Die uw weedom voor-beseft -Dan verstaat gij 't, als 't u treft.
Ach met tranen op de rowan
Bleek van weenen,bidode, bang
Om een wereld to begroeten,
Waar hiJ schaars een hart ontmoeten
Mag, dat heel zijn nood verstaat,
Treurt de Wees in ~t rouwgewaad.

,J

S

Knaapjen, als die Wees zit gii,
Maar rampzaliger dan 14j ;
Beiden mist ~ga een teethe Moeder,
Beiden een Vader en Behoeder,
Beiden wat de liefde geeft,
Die in 't hart van Oudren leeft .
Maar met dankbaarheid in 't hart,
Stelt hij, in zijn stomme smart,
Nog zich 't moeder-beeld voor oogen ;
Schoon tot schreiens toe bewogen .
Gist hai nog met boezemlust
Hoe haar mood hem heeft gekust ;
Hoe haar borst hem heeft evoed ;
Hoe haar hand zijn schreen behoed ;

r
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AAN LEN YONDELING .

Of verbeeldt zich nog een Vader
Als zjjn Leidsmau, , als zijn Rader ;
En van kindermm bezield,
Ligt hij op burs graf geknield .

~a

Gj 2 Helaas ! ook dit genot
Weigerde u 't hardvochtig lot .
Hemel . t is niet in to denken
Hoe 't uw kindervreugd zal krenken,
Ale gig naar uw Ouders vraa gt
En zich geen ears 't antwoor waa
Als gi,j, aan u zelven vreemd,
Naar uw waren naam verneemt,
En ale zij, die u verplegen,
Angstig, huivrende en verlegen,
Met den blik omlaag gewend,
Zeggen - dat u NIEMAND kept.

S
S
G
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Ach! hoe vreeslijk zal dat woord,
Wordt bet eens door u gehoord,
In uw boezem wederklinken!
Hoe een wereld u ontzinken,
Wear dit vonnis voor uw hart
Duidlijk uitgesproken werd
,Neen! een sterfram is er niet,
,Maar een gruwel bier gesehied! ., .,
,Die de teeiste benders slaakte,
,U tot een Verlaatne , maakte,
('k Voel bet hoe gil siddren zult!)
,was de noon niet - maar de ac$tnn~,

a

S

,U verstiet de moedermin
rVreemde deernis nam u in.
,Tot uw moeders straf geboren,
. Was uw schreien niet to hooren,
,Uw gelaat niet aan to zien . . . .
En - bet ergste moest geschien!

G

,Maar, terwijl ge in lagers staat
rSchimp verduren moet en smaad,
,Schamel brood met tranen eten,
,Bract, in weelde neergezeten
,Aan zlln welvoorzienen disch,
,Mooghjk, die uw vader is!
w"1 u 't lot met euvelmoed,
,Met vooroordeel kampen doet,

G

S

LOON NAAS

G
;
G

wEizvhx .

,Voor eon weield u doet schamen,
,Die, . hoe nietig, hangt aan namen :
,Stilgt wellicht in rang en eer,
,Dag aan dag, uw vader moor .
o, Terwijl gij, hier beklaagd,
r Daar vergeten, ginds verjaagd,
,Omzwerft op de onbillijke aarde,
,Dartelt mooglijk die u baarde,
,U vergetend, vooi t, en boot
,Snooder nog een snooden gloed ."
Weegt dit alles op uw hart,
o, Hoe zal hot van de smart
Krimpen, of in gloed gevloTen,
't Vuur doers fonklen in uw oogen,
Daar uw mond zich woest ontsluit,
En eon felle vloekspraak nit . . . .

G

Neon ! - hoe vol uw boezem schiet,
Vloek, o vloek uw Oudren niet !
't Zou de harmonic verstoren
Van des hemels hoogste koren, . . . .
Eer die wanklank weed gehoord,

Liever keel en borst versmoord!

G

G

Neen, vergeef bet booze work,
Eer u zelven, en woes stork,
Toon n moedig en rechtschapen,
Neem de blanke deugd tot wapen!
Waar men hoont of sehimpend ziet,
't Raakt een rein geweten niet.
De Almacht, die u gadeslaat,
Zip uw troost en toeverlaat.
Hij zal u tot oudren strekken !
Met zijn liefdevleuglen dekken,
Die naar of komst vraagt noch staat,
En verlaatnen nooit verlaat .

LOON NAAR WERKEN .
Ontzie u niet de waarheid voor to staan ;
Waar z j hot eischt, moot ora haar schild verstrekken,
Zoo zal ze u ook, grijnst u do Taster aan,
In wederdienst, met HAREN beuk'laar dekken .

z
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OSBIAN AAN DE EON .

OSSIAN AAN DE ZON .
(vAAR MACPHERSON .)

o, Gij, die , daar rolt aan den traps, rond als bet schild der Vaderent
Waar zijn uw stralen? Zon, waar is uw eeuwig licht ?
Gij komt, verwinnend held, en op uw moedig naderen
Verbergt zich 't starrenheir, dat voor uw opslag zwicht ;
Gij komt, - de Maan bezwijmt ; en met bestorven wangen
Zinkt ze in 't verbeidend westermeer,
Gereed haar in zijn arm to vangen,
IJskoud en siddrend neer .
Slechts gij wandelt voort op uw baan ; wie kan uw loop verzellen
Eens zwicht de steenrots, eens de forsehe abeel in 't bosch ;
Eens fnuikt de deinende eb der woende golven trots ;
De Maan zelfs vliedt daar been! Maar wie, wie zal u vellen?
Gij zijt onwankelbaar dezelfde, gij-alleen,
Gevierd en aangebeen !
Als de storm zich verheft in zijn kracht, en berg en dal ontluiste ,
De donders rollers bij des bliksems rosrood licht, Dan midden in 't gedruisch, bezwemen noch verduisterd,
Ziet ge uit de wolken neer, cep glimlach op 't gezicht.
Maar 't is vergeefs, vergeefs voor Ossiaan!
Hjj kan uw lach, uw lonk niet ga,Leslaan ;
Uw flonkergloed mag voor zijn oog met stralen ;
Uw blonde vlecht versiere d' oostertrans,
Uw voorhoofd gloei van purperrooden glass,
Als gij, gereed ter westkimme of to dales,
lle poort ontsluit van 't schittrend ondergaan,
't Is al vergeefs, -- vergeefs voor Ossiaan!
Maar moogljk is ook u (zoowel als mij, ook u!)
Een tijdkring voorbestemd, en zal bet uur versehijnen,
Waarop ge (als ik weidra .) ook eindlijk zult verdwijnen,
o Zon, zoo grout, zoo schittrend nu!
Dan zult ge in de wolken uw hoofd ter nachtrust nederstrekken,
En sluimren waar gees dageraad
U door zijn opeisch ineer zal wekken,
Met nieuwe glasses op 't gelaat!
Verheug u dan, jeugdige Zon ! in 't bloeien van uw jaren,
Daar u noch vuur ontbreekt noch kracht ;
De sombere ouderdom heeft jamm'ren en bezwaren,
Is onaanzienljjk en veracht ;
Hij is een Maan, die niet dan flauwtjes gloort,
Beneveld door den mist, die op den heuvel zakte ;
De storm van den Noordenwind built door de onbesehutte vlakte;
De wandlaar siddert, die bet boom .

COLMA .
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COLMA,
OsSIAN

toegeschreven.

(NAAR MACPHERSON.)

Het is nacht ; ik ben angstig, verlaten, alleen,
Op den Heuvel-des-noodweers gezeten ;
De stormwind giert luid langs de steenklippen heen,
De waterval snort door de spleten ;
Geen afdak beschut haar voor weder en wind,
Die, alleen, zich ten Heuvel des-noodweers bevindt.
Bijs, o Maan! nit de wolken! . Blinkt, starren der nacht!
Om het even welk licht ! lead mijn schreden !
Dat ik weet waar mijn dierbre, vermoeid van de yacht,
In den arm van den slaap is gegleden,
Aan zijn zijde zijn handboog, ontspannen en los,
En zijn hjgende honden condom hem op 't mos .
Luid ruischt de stroom, nog luider bruist de wind
Hem hoore ik niet, dien mijne ziel bemint.
Wat toeft gi , Salgar ! Zoon des heuvels, koom !
Wie, wat belet u woord to houden?
Pit is de Rots, dit de afgesproken Boom,
Waar wij elkander vinden zouden .
Mijn Salgar! ach, waar gingt gij heen?
M jn Vader! last mij niet alleen!
Mijn Brooder ! ik wil met u vluchten !
A1 haat en veracht
Mijn geslacht uw geslacht,
wj hebben van elkaar geen bittren wrok to duchten .

Daar breekt de maan door . Hoe glinstert het dal!
Klaar toont de steenklip haar aschgrauwe koppen .
Maar geen gedaante verschijnt o p de toppen ;
Geen voorgesprongen hoed meldt dat hij naadren zal .
En Colma blijft alleen .
Maar wie zijn dezen
Op 't gindsche heivlak uitgestrekt?
Ach Salgar, ach mijn Broeder, zoudt gij 't wezen?
Geef antwoord! , . . Maar gij zwijgt ; geen roepstem die u wekt!
Dood zijt g j ! 't Weerzjjdsch zwaard met weerzj,j dsch bloed bevlekt !
Mijn Broeder! deedt gij Salgar vallen?
M jn Salgar! heeft uw hand mn Broeder neergeveld?
Gij beiden waart mij dierbaar boven alien . . . .
Wat zegge ik best, dat uwen lof vermeldt?
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OOLMA .

Schoon waart gij fangs de . bergen,
M}ln Vriend! ja, onder duizend schoon
En gij, verschriklijk in den , strl~d,
Miln Moeders Oudste Zoon !
Spreekt, zonen mijner liefde!
Spreekt nog een enkel woordl
Ach, hoort Loch! - Maar gij hoort mij niet,
.
En zwjgend slaapt gij voort
Ach, zwijgen zult gij, zwijgen,
`'oor eeuwig zw}jgen ; koud
Als steep zijn doze schoudren reeds,
Die 'k in mijn armors houd. Welaan dap, van de klippen,
Van 't hoogste berggevaart,
Spreekt afgescheiden Geesten, Spreekt!
Gij vindt mij onvervaard .
Waar gingt gij om to rosters?
Waar zoek ik u? Pat kloo
Spelonk of berghol koost gj~ nit?
Helaas! Ook gij zijt doof.
Geen stem kampt met de winders,
Geen antwoord, half gesmoord,
Verneem ik ; maar de regen plast,
n 't noodweer buldert voort.
Hier zit ik dap to women
En wacht den morgen af.
Gij, vrienden van de dooden,,
Delft dozen dooden 't graf .
Maar last hot open ; Colma komt ;
Haar levers is een Broom
Ook zij, ook zij wil rosters
Aan dozen zelfden stroom .
Als dap de nacht zal dalen
Op heuveltop en dal,
Ale Tangs de barre heide
De stormwind varen zal,
Dan zal zij op de hoogte staan
Met jauimerklacht op klacht .
De jager hoort hot in zijn stulp,
En siddrend geeft hij acht .
Took hoort hij 't lied ten ends,
'
Want lieflijk is de toon,
Gelijk gij beiden lieflijk waart,
Mijn onvergeetbre doors!

MIJN EBRZUCHT . - MARIA OP DEN HRUISBERG .
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MIJN EERZUCHT.
Woorden, door den mood gespeld,
Verzen op 't papier gestalt,
Toners die de sneer doers beven
Allen heeft waardij of niet
Near de bron waaruit hat vliet
En de rest is mij om 't even.
'
Preen de gansehe wereld mij
,,Schittrend is z jn poezy!
Heerlh k vloeien zhln gezangen!"
't Wear mij eers en lofs to min.
Dezen wil ik slechts erlangen :
„Heel zi,jn harts klopt er in."
MARIA OP DEN KRUISBERG .
Ook gij, Maria! gij, op 't schriklijk Golgotha !
Opdat uw oog eers blik op 't bitter lhjden sla
Des Heil'gen, then uw schoot (driewerf gezegend 1) beards
Tot lust der heemlen en tot zegen voor heel de aarde.
Hoe 'uichte uw teeter hart van moederlijken trots,
Hoe Monk uw oog van vreugd, terwijl eers zachte bloc
Uw wangen sierde ; ja, hoe trilden al uw laden
Van hooge weelde, toen ge uw dierbren, aangebeden,
Aanbiddenswaarden zoon, door 't bljj Jeruzalem
Als Vorst en Lesser zaagt begroeten ; toen men hem
Met loovren strooide, toen de bladerkroon der palmen
Zijn wag bespreien moest , bij 't laid hozannagalmen,
Daar . ;t needrig lastdier zijn gezegend lichaam droeg,
En hj, met englenblik, 's yolks geestdrift gadesloeg .
Geen juichtoon klonk toen, en gears loover list zich spreien
Door opgetogen grijze of lieve maagdenreien
Of jongelingen, wie ziln leer verrukte en tot
In 't hart drong, als die van eers Heil'ge, van eers God,
Of, teedre Moeder ! 't was voor u ook . Hemelweelde
Doorgloeide uw stil gemoed, tat zooveel eers streelde,
Gebracht ears d'Eerstling, tiers uw boezem zogen mocht,
Wien gij door bloed, door liefde, en eerbied waart verknocht .
Geen angel smaakte er ooit volmaakter zaligheden
an gig . dEn nu? . . . . Helaas! Het rouwkleed om de laden,
D et g
en Een'gen wear, zoo feestlhJ k korts begroet ;
Maar hemelj
in wet staat? Bleak, hldende, en bebloed!
Hoe hadt g}j kortlings aan zijn englenleest gehangen,
Hoe mocht uw moederarm den teedren zoon omvangen
Toen hjj 't gedruisch ontging en inkwam tot uw huffs,
En ge aan zjn boezem vloogt . . . En nu, omvat go eon kruis!
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MARIA OP DEIY HRUISBERG .

Een kruis, Maria ! Hef, ach ! hef den blik naar boven ;
Daar, daar hangt dezus ; daar uw zoon ; kont gij 't gelooven
Daar hangt uw Meester, uw Messias, droeve! daar
Gods Gunstgenoot, Gods Eengeboorne! Zie hem!
Maar
Zij ziet hem niet. Zij kwam ten kruisberg opgevlogen,
Erg blikte woest in 't rood. Helaas, bet was gees logen!
De boosheid zegepraalde en juiehte . Ai mij! Haar zoon
Ring aan 't afziehtlijk kruis voor 't gansehe yolk ten toon .
Zij glide 't uit, vloog naar then kruispaal been en strekte
Haar armen uit naar hem, then zij maar half ontdekte .
Daar hangt hij, doodsbleek, met gebogen hoofd . Zijn haar
Bezweet en klevende aan zijn schoudren ; ieder aar
Gezwollen ; loodblauw om de slapen, om de lippen,
En om den gorgel . Ac i ! geen zucht mag hem ontglippen,
Geen ademtocht, of 't is aan 't hijgen van the borst
En 't sunken van die zij bemerkbaar! Bloed bemorst
Zijn handers, druipende met niet dan trage droppers
Langs 't kruishout at . Zij ziet ; haar hart houdt op to kloppen;
Zij staat versteend ; haar blik staart roerloos naar omhoog ;
Haar arm beweegt zich niet ; bet sehemert voor haar oog ;
De kracht begeeft haar ; halfbewust en halfbezwemen,
Schijnt zij met d' arm den paal nog in bezit to semen,
Waar heel de schat, then ze eens heeft under 't hart getorst,
Aan hangt, en vallend' drukt ze 't kruishout aan haar burst .
Beklaaglijk ligt ze daar, met ingezonken oogen,
't Reeds grijzend haar ontsnoerd om 't hoofd . 0, wordt bewogen,
Gij huichlaars! die, vervreemd van deugd en plieht en God,
De vleklooze onsehuld doemde en haar in 't leed bespot!
Hier ligt een Moeder, bier, van zielesmart bezweken ;
Laat al de menschlijkheid, uw burst nog oovrig, spreken,
En voel ~~n oogenblik de deernis in uw hart!
Ook gij hebt moeders, of gij hadt ze . Zie de smart
Van deze ; zie haar 't lijf condom den kruispaal wringers!
0, wat ooit sehriklijk was voor 't hart van stervelingen,
Een schrikbrer lot, een gruwbrer lijden is er niet
Dan van een moeder, die haar lievling sterven ziet!
good, ijskoud is uw wang, waar langs geen traan komt leken,
Maria! Geen die nit zun schuilhoek uit mag breken.
Ach, mocht gij sehreien! Maar gij kunt bet niet . Het hart
Bonst in uw gorgel, van de folterendste smart
Verscheurd. Helaas ! Nu blj~kt de strenge godspraak waarheid
Van grijzen Simeon, nu blinkt in voile klaarheid,
t'at op uw moederhart zoo loodzwaar nederviel,
Nu waarlijk gAAT RET ZWAARD U VREESLIJS DOOR DE ZIEL!
G ;j hebt ze niet geloofd, die profetie van smarte,

MARIA OP DEN KRUISRRRG .
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Zij vond, toen hij ze sprak, geen ingang in uw harte ;
Maar (god vergaf 't u . Ach, toen 't vroohlk spartlend wicht
Het lachend oogje naar uwe oogen Meld gericht,
Toen kondt ge in 't lief gelaat des kleenen ook niet lezen,
Wat u de schrikbre dag van heden heeft bewezen!
Ach, hoop en uitzicht en verwachting ging teniet .
Hoe treurig staat de groep, die op u nederziet .
Want dwars door bast en spot wit ge u een weg tc~ barren,
Getrouwe liefde! Ai mij ! hoe blonk uw oog van tra,nen,
Hoe klopte u 't brekend hart van deernis, en hoe zocht
Uw mond naar woorden of ge een zuster troosten mocht,
Bedroefde Naamgenoot! 1) Maar vruchtloos blijft uw pogen :
Ach, spreken kunt gij niet : dan door twee schreiende oogen!
Gij Magdalene! stiff en wit-bestorven ale
Albast, het blonde haar ontbonden en den hale
Bedekkend, knielt giJ neer ; de handers samenklemmend
En naar den Heiland slechts den strakken blik bestemmend
Van 't kwijnend lichtblauw oog, waarin een enkle traan
Gelijkeen panel blinkt . Een poosje blijft hij aan
Uw 4jden pinkeye, ale een heldre dauwdrop, kleven ;
Maar emd1 jk wordt hij door een andren voortgedreven,
En rolt hid langs uw kaak en langs uw bleeken mond!
- Ach, troostelooze, die geen Moeder troosten kont!
Ook de Discipel, wren de Heiland meer dan eenen
Als vriend bemind heeft, staat daarnevens ; niet to weenen
Ale Clopas' gade ; ,niet met een verbrijzeld hart
Als Magdalene ; nlet half zmloos door de smart
Als de arme Moeder ; maar ale in gepeins verloren,
En zonder dat ddn traan hem 't donkey oog doet gloren ;
De handers kruislings op de borst, den blik ten sand,
Als met een duistren geest van twijfeling bezwaard,
En Golgotha, noch kruis, noch iets of remand zlende .
Maria! fk keen tot u . Geen die met troost u diende,
Beklagenswaardige ! die u aan 't kruishout knelt ;
Voor wier verbeelding, dof, beneveld en ontsteld,
't Verleden opkomt, dat dit heden u ontroofde !
Nog ziet gij d' Engel, die uw schoot een vrucht beloofde ;
Gig ziet 4jn majesteit ; bet luideklinkend woord :
,EN HIJ ZAL GtROOT ZIJN! " wordt nog eens door u gehoord ;
Maar ach, gij kunt op 't Kruis die grootheid niet hervinden !
Gods englen zongen ook den lof van uw beminden,
Uw grooten Zoon, in 't onvergeetlijk hemellied ! Waarom besehermden dan Gods englen Jezus niet?
Ook deed hij wondren, en ontrukte velen 't lijden
En aan den dood !
11aar ziet gij Martha rich verbhjden,
1) Maria, de vrouw van Clopas.

LWIJGEN .

Daar, daar Maria, vreugde en dank op 't zacht gelaat,
flat opziet naar den Heer . Daar, droeve Moeder ! staat
U Lazarus voor 't oog, ter lijkgrotte uitgetreden ;
Jairus dochter, met de doodwade om de leden,
Maar met een nieuwen blos op 't jeugdig aangezicht :
Ook dat heeft Jezus, de gekruisigde, verricht!
Hoe anders gaat hot u dan Nains weduwvrouwe,
Wie 't ,,Weep niet!" tegenklonk in 't heftigst van haar rouwe
Gij ziet den Zoon, haar weergegeven met haar vreugd,
Volheerljjk opgewekt tot nieuwherboren jeugd
En gij, de Moeder van den Godsman, gij blajft l jden ;
De Wonderdoener kan zich-zelven niet bevrijden!
En H~j was din met z jnen Vader - en ziln macht
Houdt aan does kruispaal op - Helaas ! de denkenskracht
Begeeft haar - 't suizelt in haar ooren - en haar oogen
Zion mat en moedloos naar den Heiland, of 't goon logen,
Geen faster is, dat H j
En JEZIIS zag haar aan
Z jn oogblik zoekt en treft hot moederoog ; de traan
Mag eindl~jk vloeien en fangs d' engen boezem glippen.
Nu rolt dit heflilk woord van zi,jn bestorven lippen,
Daar hij den schedel naar Johannes zachtkens wendt :
r 0 Vrouwe, zie uw zoon !" En z}"jn discipel kept
Die stem, die toon, die spraak, die uitspraak zoo vol zoetheid,
Die klanken, enkel ziel en goddel}jke goedheid ;
En als hij d' oogblik op den dierbren meester sloeg,
Sprak doze : AZoon, aanschouw uw moeder !" 't Was genoeg
Voor beiden, en hot hoofd, hot heilig hoofd, zonk weder
Op de afgefoolde borst, kalm en geduldig, neder .
0, heilge kitidermin van 't liefdevol gemoed,
G}j zweegt niet, toen eon aard gored word door zijn blood!

ZWIJGEN.
Die z jnen mood bewaart, behoudt zJne ziele,
$ALOMO.

Ale donkre tegenspoeden
Ons stormen over 't hoofd,
Verdriet hot hart doet bloeden
Waar vreugde word beloofd ;
Ale 't duister is voor oogen,
Door hoop en waan bedrogen,
To leven p}lnlijk wordt :
Dan, schoon een zucht moog stijgen,
To l jden en to zwjjgen,
Daar 't hart Gods wil niet tegenmort ;

ZWIJGE 4 .

Dan, met zijn Woord in 't harts
Als steun en blijvend goed,
Den kreet der fells smarts
Te smoren in 't gemoed,
De hardste geeselslagen,
Het moeilijkst kruis to dragen
En d' opgehoopten last,
En, wet ons moog bejegenen,
De slaande hand to zegenen :
Zie daar wet Manners, Christnen past .
Iaar ook : den Eereloozen
Met eer to zien gekroond,
Het goede 't deel des Boozers,
Geen deugd van smart verschoond,
Lichtzinnigheid voorspoedig,
Godloosheid overmoedig,
De domheid op den troop,
De wijsheid uitgefloten,
Godsdienstigheid verstooten,
Ondankbaarheid des werelds loon
Dit alles aan to stares
Met even kalm gelaat ;
Niet grimmig nit to varen
Hoe hoog de weerzin gaat ;
Van ijvervuur ontsteken
Geen God to na to sprees,
Die sulk een wergild dnldt ;
Maar wat H j draagt verdragend,
Naar 't Hoe noch Waarom vragend,
Wear Hrj zijn wijzen read vervult :
Zie daar wet ik most leeren ;
0 Hemel! leer het mij!
Dat ik, near uw begeeren s
Ben goede zwijger zij .
Last me, in mijn jonge jaren
Alreeds, mijn mood bewares,
Zoo hoede ik ook mijn ziel !
Bewaak gijzelf mijn lippen,
Dat pieta ze moge ontglippen
Dat aan uw luistrend oor misviel!
Laat miJ', bij Zien en Hooren,
Ook Zwijgen, tot mijn bast.
Geen leerkans ~a verloren,
Door eigenwjs gepraat .
Leer mjj de Spotzucht dooven ;
Z}j komt zoo dikwijls boven
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TSOOSTEN .

En maakt hot vreeslijk bang ;
De Gramschap binnenhouen,
En mijnen mood besehouwen
Als oefenplaats voor zelfbedwang .
Laat me in den strik niet vallen
Van viJand of van vriend,
Die uitlokt om to kallen
Van 't goon gezwegen dient ;
Doe mij ~de kunst beseffen
Door zwi~gen to overtreffen
Die vlugst ter tale zijn ;
Leer mij, door zwijgen, sparen,
En liefde en vree bewaren, Maar dat ik nooit lafhartig schijn!
Neon! Zie ik de Onsehuld lijden,
De Waarheid in gevaar,
Uw Naam en Woord bestrilden,
Besehimpen uw Altaar,
Hot Reeht en de Eer verbreken
o, Goof mij dan to spreken,
En sehenk mijn' woorden klem!
En last mij niet versagen
Om zelfs mijn blood to wagon,
Door 't wel besteden van mijn stem .
TROOSTEN .
Koele Redeneerder,
Waan niet dat gij troosten kont ;
Gij verwekt sloehts meerder
Sehrijning in de wood .
Tranenvloeden drogen
Gaat niot door eon woordenvloed,
En 't volhardend pogen
Moordt eon krank gemoed.
Waarom ook to stuiten,
Wat vooreerst eon hart verlueht,
Dat zijn leed moot uiten,
Of to stikken dueht?
Zal hot aandaeht leenen
Aan uw good en heilig doel,
Toon, door mode-weenen,
Hartl}jk mee-gevoel.

~
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GRAFG1iBLOEMTB .

GRAFGEBLOEMTE.
Neen, 't is niet voor de koude do8n,
Indian een bloemta set
Den mullen kerkhofgrand bekleedt,
Door duizend kleuren sehoon!

q

Wel east er bil en vhnder op,
Met wat aan bladers knaagt ;
Wel plukken jonge knaap en maagd
Den verschontloken kno p,
Wel vlecht de schoolJ'eugd kransen van
Hetgeen op graven bloeit ;
Terecht ! de bloemen ziln gegroerd
Voor die genieten ken ;

~

9

9

Maar walks lelie streelt een ljjk?
~
Wat roos doordringt een graf ?
Ach roos en lelie vallen of
En worden morsig slJi'k.
Daar is nochtans eengrafgebloemt,
Daar mats op aard bil haalt,
Glean lauwei, met veal bloeds beta 1d,
Of wear de Kunst op roemt ;

q

Een bloemensehat, die groeit en bloeit
En nimmermeer ver eat
Ontwikkeld uit hat edelst zaad,
Door t heihgst net besproeid.
Ap bloeit om t stil en needrig graf,
Dat in geen, oogen steekt,
Maar van een rake liefde spreekt,
Die zegende en vergaf.
Hjj apron van uit die zwarte kist r
Waarbij de mensehheid schreit,
e eindelooze dankbaarheid
Bedenkend wren zd mist,

~'

Een en gel Gods deal met een lava
Van vreugd, vans hemels tin,
En oogst zijn eerstehngen in,
En vlecht ze tot een krans.
Near boven wordt die krans gebracht,
In 't eeuwig licht bewaard ;
De rest bloeit liefl jk voort o aard
E+ n spreidt zr,}n geur b J nacht.
Only the actions of the just
Smell sweet, and blossom in the dot ~1,
L

-

:
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1tAAD . - EEL - LIZETTB.

RAAD .
Wees w}js, bedwing u zelf, en ding near car noch goud,
Maar zoek uw hell in 't hart, zich zelf bewust van 't goede ;
Wees voor t gespannen net der vleiers op. , uw hoede,
Heat niemand, maar zie toe aan wren gig u vertrouwt .
EER.
(NAAB BOILEAU.)

S

Der Waarheid trouw to zjjn, ale heilig boven alien ;
Het Recht to eerbiedigen en ook de Reedl jkheid ;
Alle andren zacht, alleen zichzelven hard to vallen,
Verzakende om den phcht wet eer- of baatzucht vleit ;
Der maatschappxj to zlln wet w}j hear wezen mogen ;
Te doen waartoe one God de hand en 't hoofd bekwaamt ;
Goed en rechtvaardig zi.'n, door lief noch iced bewogen :

Ziedaar waarac,htige Eer, en die den Man betaamt .
LTZETTE .
TAAB THS. HAYNES BAYLY .)

Ik zag hem noon tevoren,
Had noon aan hem gedacht,
Man Vader had hem, ale zjjn grit,
B j one aan hues gebracht.
1k had hem zelfe niet ~~nmaal
Genegen aangeblikt : .,
Aan tafel zat hj nevens m J ;
1k had bet niet beschikt.
Maar b}j zijn aerate spreken,
Hing reeds mpn hart aan hem ;
Nooit had ik liever spraak gehoord,
Nooit aangenamer stem .
Ale zich de daps bereidde,
Was ik zijn keuze wear ;
Dear klonk op nieuw dat zacht geluid,
Zoo hartvervoerend tear!
Wat wilt hij n4j to zeggen ?
Ach waarom hem vertrouwd!
,IIij had nog noon zoo'n lief gelaat,
Zoo'n hemelsch oog aanschouwd!"

,
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Waarom toch dus gesproken ?
'k Werd jdel op die eer ;
En als de vleier m verhet,
Hoe riep mijn hart hem wear!
't Was vreemd ; maar als ik uitging
Verveelde ik mij all4jd ;
Het beekje was 4jn heflijkheen .,
Het dal zjjn sohoonheld kw ~t.
't Was vreemd ; vermoeiend scheen mij
De kleinste wandeltocht !
1k wenschte mij dien vriendlijke' arm,
Waarop ik leunen mocht.
'k Wenschte iedereen afwezig,
En hem-alleen nabij ?
Waarom bevroedde ik de oorzaak niet,
Noch wet er woelde in mij ?
Vermeed ik 't lieve plekje,
Bezocht door spel en vrengd,
En dwaa,lde ik om in eenzaamheid,
Zoo haatlijk voor de jeugd ;
Doors~rengelde ik mijn lokken
Met zijn geliefd ge'bloemt,
Koos ik de kleur voor mijn gewaad,
Door zjjnen mood geroemd ;
Schikte ik, in ells dingen,
Mjj near zijn smack en zin,
Schoon 'k nauwlijks, can hem, denken durst ;
Wat kon hat z l,~n den MIn ?
Wee m ! ik hield hat harts
Der manners niet zoo slecht !
1k achtte elk lonkje welgemeend,
Elk streelend woordje oprecht .
H }j sprak van ,,eeuwge liefde",
En ik geloofde dat.
Hoe kon ik denken dat hij reeds
Zoo vaak bedrogen had?
Nu ziet hij near een ander,
En, even tear en zacht,
Bekoort hij hear met de eigen teal,
Die ik mjjn voor-recht dacht .

19

20

BBIIILQFTB BBIIBTZANGk.

Ach, waarom moest z j schoon zjjn?
Ik wraak zijn keus niet ; neon!
Noch twijfel , of zj zwichten moot
Voor wet mien oor zoo hemelzoet
En onweerstaanbaar schoon .
BRUILOFTS BEURTZANG,
((ezongen door lei jonkers en gespelen der Bruid, die hear, met bet vallen
van den avond, bU fakkellicht, nit hear moeders mooning near
hot huts van haren Bruidegom overbrengen .)
(NAAn OATULLuS.)
UEI VAN JONGELINGEN .

't Is aan d' avond, Jongelingen! OpgerezenI Lang verwacht,
Blinkt hot eindli,jk aan den hemel, 't voorbeduidsel van den nacht
Nu den blijden disch verlaten, nu ter bruiloftsrei gegaan!
Op nu, op ! de Bruid zal volgen, en wij roepen Hymen aan,
Ale zij nadert, ale zij ingaat tot zijn beidend heiligdom
,,gom, o Hymen, Hymenaeus, Hymenaeus, kom, ei kom!"
BEI VAN MEIBJEe.

Ziet, de knapen zijn verrezen. Maagden! volgen we onzen plicht ;
Want reeds straalt hot langs den heuvel,'t nachtaanbrengend avond •
[licht.
Ziet hen driftig opgesprongen, saamvereend tot ons verdriet ;
't Bruiloftslied is op hun lippen, 't maagdverwinnend bruiloftalied ;
,,gom, o Hymen, Hymenaeus, Hymenaeua, aarzel niet!"
NEI VAN JONGELINGEN .

Maar de palm, die ons bereid is, is goon licht verkrjgbre bait .
Ziet hoe zich de metsjes peinzend scharen om de blonde Bruid .
Peinzende, en terecht, gezellen! want z j weten wet hear wacht,
En hear list moil hear beschermen tegen 's Bruigoms overmacht .
Moeilijk zal de zege ons vallen, maar dat maakt hear schoon en zoet .
Daarom vrienden! ons verbonden, eon in poging, den in mood!
Hoort reeds stemmen zj den aanhef! Op gezellen! dien herhaald!
5Kom, o Hymen! Hymenaeus, Hymenaeus, niet gedraald!"
BEI VAN MEIBJES.

Avondster! wet is or wreeder den uw bloedig hemellicht,
Pat de dochter weg komt voeren voor hear moeders aangezicht,
Komt ontscheuren aan die moeder, die hear Vastklemt aan hear hart
Die hear met bekreten oo en aanziet met eon stomme smart ;
Dat hot onbesproken meisje, rein van zeden, etil en zacht,
Aan den vuurgen jon lingwegschenkt, die met hear bedeesdheid lacht?
Zeg, wet ken eon vijand wreeder, keer' hij stad en tempelp om?
,,gom, o Hymen, Hymenaeus, Hymenaeus, kom, ei komi"

B&OILOFTS BBURTZANG .
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REI VAN JONGELINGEN .
Avondste
~ r! wet is zoo liefli k als uw lichtgloed
aa n den traps,
,, door
Die den huwljjksband bevestigt en verheerlj~kt
zjjn glens?
Wat door manners, wet door ouders, wet door magen word bepaald,
Wordt door, u alleen bezegeld, als uw glinstrend+ schijnsel straalt .
gondt ge oolt zeal er uurtje scheppen, menschenmmnend godendom ?
,gom, o Hymen, Hymenaeus, Hymenaeus, kom, ei kom!
REI PAN MEISJES.
In den stillen hof besloten, bloeit hot bloempje vredig voort
wear geen ploegschaar 't of komt snijden, en geen snufflend vee hot
[stoort .
't goeltje streelt, hot zonlicht sterkt hot, en de koele regendrop
Parelt op 't bevallig kransje, dringt near binnen, voedt hot op .
gnapen zien hot, maagden zien hot, en begeeren 't ale om str r~'d ;
Maar zooras een seherpe nagel 't knikkend stengeltje doorsnijdt,
Maar zooras t geplukte bloempje glens en kleur en geur verliest
Ach, geen maagd meer die 't zich aantrekt, en geen jonglin gdie hot
Dus is t ongerepte messa a de eer en lust van hear geslaeht [kiest!
Maar zooras z j 't maagdenkransje op 't altaar des huwlijks brach
Is ze noch de lust der knapen, nosh de room. der maagden meer .
gom, o Hymen, Hymenaeus, kom en zie ontfermend peer!"
REI VAN JONGELINGEN .
op een schrale' en ledige' akker, meer geworpen den geplant,
gap de wjnstok 't hoofd plot bearers nit hot onaanzlenh,jk zand
gap hij nimmer vruehten kweeken, wear hot dorstig hart near blaakt
Moedloos kruipt hij over de aarde, wear zijn top zijn wortel raakt .
Van hot stof des wegs bestoven, omgedreven door den wind,
Laat hem boor en jongling blijven, wear hij hem to kwijnen vindt .
Maar wanneer do rank zich sllngert om eon olmboom, die haarschoort,
Zie hoe zij hot oog des landmans, 't oog van elken knaap bekoort!
Pus hot ongerepte meisje, als 't veroudert onbemind ;
Maar die zich ter goeder are met een teedren ga verbrndt,
Is then gads eon schat der schatten en hear oudren eons zoo dier .
„gom, o Hymen, Hymenaeus, Hymenaeus, nader hier !"
MEISJLS EN JONGELINGEN TE ZAMEN .
Lieve Maagd! wet doet u aarzlen, wear geen wedors treven bast?
gom, volbreng den wil uws vade s en uw moeders beaten read .
Woes gehoorzaam ears die beiden, want uw phchten vergers dit .
Wil
niet warren,
schoonezijt
jonkvrouw!
u zelf
geheel bezit
't Eigendom
uws vaders
ge voor dat
een ge
derde,
schreiend
kind! ;
Voor een ander derde uw moeders, die u als ziehzelf bommt
Slechts hot derde derde is 't uwe ; o bestriJ'd eon dabble macht
Die hear hedge rechten afstond aan den Bru gom, die u wacht!
go o Hymen! H enaeus, kom en s rei hun echtkoets zacht!
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BIJ MEN .
GRAB
BIJ EEN GRAY.
Hier iigt een schoone knop geveld,
Die schooner bloesem had voorspeld ;
Hier rust, in 's aardr}jks koelen schoot,
Een jeugdig offer aan den dood ;
Bier dekt het hooge kerkhofgras
Een kind van achttien Karen pas .
Haar hart was rein ; haar least was schoon ;
De roos der eugd bloeid~ op haar koon ;
Haar onschuld lachte u bl j to moe
Van
't blanke,
heldre voorhoofd
toe ;
't Genoegen
schitterde
in de vonk,
Die in een hchtblauw oogje blonk,
En , weefde met den schoonsten lath
Om 't liefste mondje dat men zag, . . .
Ach, korte vreugde, - lang verdriet!
De schoonste bloemen duren niet.
Helaas, helaas! hoe menigmaal
Herhaalde zich dit droef verhaal !
De Tering koon zoo frisch een spruit
Als een begeerl}°jk offer nit .
ToPn ~1oeide 't blosjen op die wang
Met nieuwen gloed, - maar doofde eerlang,
Toen schitterde i n dat oog de vonk
Met dubblen moister, - maar verbionk .
Haar moeder zag, met zorg en smart,
De liefste lievling van haar hart
Vermindren, smelten ; kracht voor kracht
Der wreede kwaal ter proof gebracht.
Zijzelv', schoon stervend lid voor lid,
Had lang nog hoop, of veinsde dit ;
Verwachtte 't voorjaa,r, hoopte zeer
op d' invloed van „wat milder wear ;"
Op 't nieuw verblijf, haar toegedacht ;
Op 't nieuwe midiel, groot van kracht,
En dat haar arts beproeven zoo,
eerstz}j,
die aan
koorts
sljjten
woo!"
-,Als
Totdat
haarmaar
moeders
borst
Een beter hoop belijden dorst,
En, met den hemel in hat ooh,
Het hoofd gedwee ten grafkwl bong .
Nu schreit beroofde moedermin,
Nu schreien zuster en vriendin,
Nu schreit wie deernis tranen gaf
Zich blind bij dit ont}jdig graf.
Maar komt ! den bhk omhooggebeurd,

AAN DE 9TAERI N .

Bedroefde harten, die bier treurt!
Bedenkt wat vreugden bij den Heer
Zijn weggelegd, en weent niet moor
Om 't zieltje, dat Hem vroeg gekend,
Vroeg 't oogje tot Hem heeft gewend, .,
En niet to vroeg, schoon 't ons zoo sch~,ln,
Gewaardigd word bij Hem to zijn.
Wat moot ge, omstraald van eeuwig licht,
Een vriendlijke engel zijn, lief wieht!
Wat zal, omgloord van zachten glens,
Die onverwelkeiijke krans,
't Verwelkend kind door God beloofd,
U lieflijk steep op 't lieflijk hoofd!

AAN DE STARREN.
Dear pronkt gij weer in tal en pracht,
Zoo rijk, zoo schoon als ooit,
Als stofgoud, dat de hove Nacht
Zich op haar paden strooit ;

Als pronkborduursel, schoon van glens,
Geweven door haar kleed,
Als lampen, die aan 's hemels traps,
Hear wenk ontsteken deed ;
Als ; -- maar last af, gjj ronkziek lied
Waartoe bier beelden? Neen!
De aard heeft ze voor den hemel niet,
De hemel hoeft er geen ; Als Wondren, door de Macht gesticht,
Die ons alom omringt
En in uw lieflijk flonkerlicht,
Als macht der Liefde blinkt.
Weest, schoone wondren! weest gegroet
Gegroet, gjj starrenschaar!
Hoe heerl}jk is des hemels gloed,
Hoe holder, blauw en klaar!
Hoe good is voor uw flikkrend licht,
Hot oostewindje thane!
Hot blaast goon wolkje u in 't gezicht,
Goon walmpje voor uw glens.
En o ! hoe vriendlijk, zacht, en blij
Blikt gij terneer op de aard,
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En ziet van nit den hemel mll,
Die opzie hemelwaart!

~,

Zoo velen sloten 't venster dicht
En 't lichtschuw bedgord}"~ n,
En zagen nauw uw troostrijk licht,
Uw liefdevollen schi l n .
Zoo velen sloten de oogen toe
En vh,~d~en zich ter rust,
Van arbaid of van beuzlen m oe,
Van kommer of van lust.
Maar ik, ik weak ;1k weak als gfi,
Verlichters van den nacht!
En mjjmrend ziet ge, als dikmaals, mj„
En duizlend bfi uw pracht .
Ik staar uw wonder weemlen aan
En denk aan Hem, wiens wil
U elken nacht weer op doet gaan
En wentlen om uw spilt

q

ai

Die als de gouden zonnegloed
Hen op zi,jn weak verl2et,
U tot de menschen zeggen doet :
In donkey blfift gj niet."
Die, als de sleep voor al wet leeft
Z}ln dons en maankop strooit,
Door u, aan de aard to kennen geett
,Uw Schepper sluimert nooit.
Dit lokt een sullen traan in 't oog,
Dat near z n hemel ziet,
o, Dat hjj meer hem zeggen moog,
Dan m}jn onmachtig lied.

~i
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RIJMELARIJ .
Zoo veel
Het filomeel•
gekweel
Verechilt van 't schorre meeuwgeschreeuw
En 't rauw gekras
Van 't ravenras,

,
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Zooveel verschilt de Bard,
aliens hart
Zich-zelf verplicht
Tot zang en dicht,
Pan hem, die ook poeet
Zich hoot,
Maar van gevoel noch geestdrift weet,
En enkel repels smeedt
En kneedt,
Als eon, die slaafs ziJ.'n teak verricht .
0 zie! met doodsverf op 't gezicht,
Met de oogen strak op 't bled gericht,
Pat voor hem hgt,
Zit dear
Jan Rijmelaar ;
En zwoegt
En ploegt
Aan zijn gedicht,
Alsof 't een reuzenarbeid wear,
Poor menschenkracht to zwaar .
't Gerimpeld voorhoofd van
Den man,
Z jn wenkbrauwboog, zoo leap hij ken
op 't oog gedaald
En neergehaald
Zijn dear de blijken van.
Op eens ! dear sleet hij 't oog
Omhoog
Dear staart hij etrak near boyen, 0 !
Wat deert m}jn sukkel den ? . . . .
Dear sleet h}j, met een woest misbaar,
De linkerhand in 't zweetend hear
En hijgt en steam zoo zwaar ;
Dear brengt zjn meagre rechterhand
De ganzenveder die ze omspant
Stuiptrekkend ' near zijn mood,
Mond, wear zij 't wooden van zijn tend
Zoo dikwijls ondervond .
Baloorig stampt hij ., op den grond,
Verrichrikl~k rolt z~n bhk in 't road ;
Hj seat zich voor den kop ;
Hjj grijpt zijn rijmregister op . . . .
Dear leggen hem de ontsloten blaan
Nog eens zjn }jslijk nood •
lot bloot,
En siddrend staart hij 't aan.
Dear valt h,j ruglinge in z n stool,
En, moor den half in zwl ;m,

26

2

BIJMELABIJ.

En snikt (wien last zijn jammer koel?) :
,Helaas l . . . ik . . . vind . . . goon. . . rJm !"
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Hij werpt zich op zijn legerstee,
Maar slaapt (o smart!) niet in ;
Nog maalt die halve regelsnee
Den dichtworm door den zin .
In t emd bezwjjkt hil voor t geweld
Des zoeten slaaps . Maar flu beknelt
Een bange droom den rijmerheld,
Die hem met duizend angsten kwelt,
Hem rillende op de pijnbank stelt,
Alwaar de diepbeklaagbre blood
Zijn vers voltooien moot. Het is hem of hij 't doet,
En of de faam, door stad en veld,
Zijn zuur behaalde zege meldt . . . .
Maar hjj ontwaakt en t woord
Is voort,
En - vruchtloos nagespoord!
Ach, stack eon pogen, rijmerstoet,
Met zooveel tweets betaald ;
Zoo u de ware dichtgeest faalt,
't Is vruchtloos wet gij doet!
Het is eon mgeschapen gloed,
Die dichter maakt . Geen vl jt en tweet,
Geen duizend reeglen, saamgesmeed
Met moeite, zorg, en kunst,
Verheffen immer tot poet ;
En, schoon 't u schaamle domheid beet,
Die van gevoel noch vinding weet,
De muzen, dwaze r jmerdrom!
Ontzeggen u hear guest,
Zij sluiten u hear heiligdom .
Ei, keer weerom!
En scar uzelf 't onvrucktbear leed
Der distelige pawn,
Die de eerzucht op doet gaan.
Geslacht, dat niet gewaardigd zjjt
dot Phebus' booge hilt!
Veisl"t
Den tjld
Met veeigespeel ;
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Beschonw de houten kermisfluit
Als uw erechte deel ;
Maar strek, in onbesuisde vaart,
Geen handen near de titer nit,
Voor waardiger bewaard! 0 gij, wien dichtvuur 't hart niet blaakt,
Dat van verrukking gloeit!
Waartoe een enklen toon geslaakt,
Waartoe met beuzlend rijm:
ge1jm
Uw duizlig brein vermoeid?

Die moo lijk Poez
Erkent ins r jmers lied ;
In wie de geest deer bastaardij
Nog heftige bewondraars ziet,
Nog schutspatronen vindt,
Wat, ezels ! maakte u zoo ontzind?
Wat heeft uw oog verblLnd?
Zoo schaart, wanneer de wijde mood
Eens luiaards opengaat,
Die, van de w js en uit de meat,
Langs gracht en street
Zijn jammerdeunen hooren leaf,
De domme volkshoop zich in 't road,
En ieder staat
Genageld aan den grond .
Maar, als de zachte filomeel
Hear duizendtonenrijke keel
Ontsluit tot lief gekweel,
En 't lied weergalmen doet door 't wood,
Dan gaat die zelfde hoop voorbij,
Die hear zoo zuivre melody
Voor slechten wildzang houdt.
Ach, maakte eenmaal uw dwaasheid pleats
Voor dichterlijk gevoel ;
Ontvonkte eenmaal die gloed
Uw bloed,
Hoe lief u 't beuzlend r jmen koel,
Hoe streelde u 't dichtrenkoor
't Gehoor,
Hoe zoudt gij hun verheven toon
Eerbiedigen als 't EENIG4 scgoON,
Hoe ruischte u die in 't oor !
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In 't oor ? . . . . o neon, de ware Bard
Drin~t tot hot hart
En innigst levers door!
VERJAARVERZEN .
(n

SATIRE, of JETS DAT DAARNAAR G4ELIJST.)
Je hats le triste personage
De ces insipides rimeurs,
Qui daps leer importun ramage,
S'en vont begayant des fadeurs :
Qui ne passant pas votre fete.
Sans une chanson touts prate.
DELILLL
Tk haat de mis1jke Sguren
Van 't lafheidkramend rdrnervolk,
Met paperassen en schrifturen
Uw vreugd beneevlende als een wolk ;
Niet duldend dat g j zoudt verjaren,
of zij, zjj moeten verzen baron .

Hoe ! -, zou een rijmlaar ears een feestdisch zitten kunnen
En aan z4j n dichttalent geen vrijen loop vergunnen?
Zou (zoo ale 't veeltjjds host) zijn tokkelgrage hand,
Schoon onbedreven, niet hot speeltuig aan den wand
Ontrukken I Zou hij zich in hooger, refiner sferen,
Niet hefl"en, en met vuur hot Negental bezweren
Um in zijn dienet to staan en,.aan verwaandheid rijk,
De gasten siddren doers van zjin verjaarmuzijk!
Dat hoort zoo ; dat betaamt ; hjj mag nlet wederstreven ;
H}1 wear z}pn pleats onwaard, mdien hj 't laten dorat!
Nu, 't strookt ook opperbest met de eerzucht van zijn borst,
En met zjjn ijver om zich toch eens lucht to geven !
Wye neemt hem 't euvel of ? Hlj is geljjk die grit
Dear novena hem, die nu een kalfsborst zit to ontleden,
En aanstonds gaarne met de slavork zich belast
Als z}jnde wel doorkneed in tafelkundigheden .
Ach menig r}lmer, die ('k beklaa hem in m}ln hart)
Nooit ooren vinden mocht, gereed hem aan to hooren,
Ziet aan een feestdisch zich op eens die ear beschoren ;
Wat wonder zoo hij nu elks zielsverveling tart?
Hier, wear hem niemand durft ontsluimren of ontloopen,
(Gezelschap, sp}js en wijn, 't houdt allee do oogen open
En duldt geen aftocht) vraagt zijn deftlgheid hot woord :
H}j rjjst, ontrolt zijn vers, en least hot ongestoord ;
Ziet some eons road, of hij zijn hoordren zoo ken treffen
Bat z j hors oogen flu en den tot hem verheffen ;
Gaat voort met nieuwen mood, dreunt zich blljmoedlg moo,
En oogst (per slot) den lof van heel 't gezelschap toe ;

r$aJAARVERZEN .
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Want daze b1 aft niet uit, dear ken hij vast op rekenon ;
Zij durft niet. - Dat's eerst teal . - Dat wil nog wat beteekenen 1
den heel lief vers. - En zoo toepaslijk. -- Ja, niet wear?
't Is toeh een lief talent 1-- Men is er steeds mee klaar
B j feesten zoo als dit, bij 't rondgaan van den baker. En koet het u veal tijd o f moeite ? -- Weinig zeker 1
Hoe wenschte ik dat ik 't kon 1 . . . Zoo snapt het gastenheir,
En onze dichter slant zijn oogen zedig near .
Zulk eon gelegenheid is goud waard . Allen stellen
't op reekning van evoel en echte hartl}jkheid
Vooral de gastheer doet zijn vriendschap 't gulst besoheid ;
En niemand denkt or aan hoe de eerzucht hem deed zwellen,
En hjj zichzelf alleen den wierook had bereid .
Van ear dat b jna geen vera'aarfeest zich ziet vieren
Of 't galmt van citers en rinkinkt er van de heron,
Waaronder zich gestaag hat rauw, geluid vermengt
Van een losbarstend hart, dat u zi,~n inhoud brengt .
Elk dichter, neen, elk dichtef •TjE spent dear de snaren,
Die eeuwig rjjmen op hat heugeldjk verjaren .
En wie wil onderdoen, mdien hj meedoen ken?
Maar 'k voel geen zangdrift!" -- Nu gedraag u als een man :
11egrn maar vast ; hat zal wel komen! - 'k Schrik van 't zwoegen!"
Die foltring ziet zich ruim beloonen door 't genoegen,
Dat a in de voordracht van uw weidschen feestzang smaakt,
Als ie gewenschte stood van 't nagerecht genaakt,
De schelle klepel klinkt van die den disch mag regelen,
En u en andren, wie hot vuur der dichtkunst blaakt,
Verzoekt 4jn woorden met hun zangen to bezegelen .
Verrukl jk oogenblik! Laat hoen- en schildpadsoepen,
Laat duurgekochte visch, gesaust met d'eelsten w}jn,
Laat malscho runderhaas u tot genieten roepen,
En wildbraad en kapoen uw tong tin wellust zjjn
Laat nieuwe groenten, die de broeibak pas kon geven,
Den feestdisch kransen, en verjongen 't vroolijk hart, -Uw weelde komt eerst, ale dit alles is verdreven,
Om pleats to waken voor 't u gunstige dessert .
Dan schijnt een meuwe gloed uw andren door to bruisers,
Dan wordt uw boezem eerst van 't goon hij zocht verzaad ;
Lig dear, verachte vork !" - zoo denkt gij, en versmaadt
IJs, marasquin en ooft ; want, o! uw zang zal ruischen! Vergeefs den, zoo 't gevoel zich tegen de eerzucht karat,
Verwin hat, neem gerust do citer in do hand!
Wat zoudt go, als prozaman, met de andren zitten droomen?
Noon, grp uw veder! schrijf! 't gevoel zal ook wel komen :
En bl~" ft hat nit, wol nu! dear stoort goon mensch zich an :
't Is altjd
j
troost genoeg : ~ik heb toc wee edaan!"
't Is beter slecht gedicht den gansch on al gezwegen .
Niet wear? komaan ; aan 't werk! papier en pen gekregen!
Begin maar vast met los to barsten, of indien
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Die toon wet forech is voor uw inborst - last one zien!
Zeg dan 't Is feast ; tot driemaal toe . Heft aan, ms n snarenl
Of spreek van rozen, waar uw b1 jde hand de Karen
Van dlen uw zangtoon geldt mee kept. Verhef den dag
Waarop, die thane verjaart list, eerste daglicht zagl
Gel jk zhn leven b een hachljjk schuitjevaren,
of b j een enklen dag, of bij een schouwtooneel,
Of bjj een pelgrimstocht ; dat immers boom men veal ;
Dat 4jn de beelden van de Mode ; wel to weten :
B j 't laatste dient vooral noch roos noch doom vergeten ;
B j 't eerste most volstrekt van klip en bank gewaagd,
Van storm en onweer, van 't verstandig zeilenreven,
En kunt ge bier en dear een scheepsterm daarbeneven
Gebruiken, last bet niet ; die beeldspraak toch behaagt ;
Bij 'ttweede, zonnescbijn na regen opgedaagd!
En bj~ bet derde - then uw verzen gelden zullen
Baboon een groote rol met staatsie to vervullen .
Aan 't slot wenscht gij hem al waar zijn gemoed near haakt,
Nog jaren achtereen tot dat de dood genaakt
En de eeuwigheid ; of zoo gjj dat wet ernstig oordeelt,
Of west dat daarmee uw met rijm begroete vriend
Niet dan maar half aan zjjn verjaardisch is gediend,
Zoo eindig met een grail uit duizenden : bij voorbeeld :
Venal g hoe j hoopt dat gij nog Duizendmaal
Z jn jaarfeest vleren wilt bij 't rondgaan der bokaal ;
0f zeg wet heerlijk vers gij dan hem voor zult lezen,
Als hjj joist sans zoo oud ale op deer dag zal wezen .
In 't kort, aan 't dichten, fiks aan 't dichten! Schist, o schist
Uw vleuglen aan en schreeuw, 't zij 't onzin words of niet!
Uw ear roept luidkeels en de tafelplichten spreken
Hun vonnis over u, -- gj moogt her niet ontbreken ;
En dichter! 't zij uw geest getuigen moge of niet,
Beveel uw dichtafr dat zjj heden voor u vliet!
Manx, wilt ge u zelf, mijn vriend! en ;t Algemeen verplichten :
Verscheur, verberg na 't feast die fraaie feestgedichten
Voorkom dat niet een prul to meer bet daglicht zie,
Waarop 't fabriekmerk prljkt : D, DWANG RN COMPA(NIR.

ADA .
Uw lok is zwart, zwart zijn uw wenkbrauwbogen,
Maar uw gelaat en voorhoofd lelieblank ;
Uw pinkers zwart, maar feeder blauw uw on en,
En zacht van gloed bet blosjen op uw wang ;
Een zwarter oog voegde aan die zwarte lokken,
Een donkrer tint aan blosjes en gelaat,

STIL 18 DB NACHT .
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Of 't lelleblank, van rozerood doortrokken,
En 't blauwend oog eon blonder hoofdsieraad .
Maar neon! in u moest al hot schoon zich parse,
Dat ooit natuur in blond vertoonde en zwart,
Uw sehoonheid moest geheel uw zeldzaam hart,
Uw hart geheel uw zeldzaam schoon verklaren .
Want in dat zwart van lak en wenkbrauwbogen
Spreekt heel de kracht van uw standvaste ziel,
De fiere mood die u ten deele vie] ;
En in bet blauw van die zoo hemelsche oogen
De zachtheid van dat liefderijk gemoed,
Dat noolt door drift of hartstocht wordt bewogen,
Maar alles warmt en koestert in zijn gloed .
Dat dubbel schoon is dubbel van vermogen ;
Het bruins toch stort hulde en eerbied in,
En 't blonde -- teederheid en -- o vergeef hot - Mm .

G
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STIL IS DE NACHT.
;
Stil is de nacht en liefi k blinkt de mean
Vermoeldheid rust met zorg en vrees en smarts, -Maar liefde waakt in 't rustloos
ukloarsend harts,
Z , zij-alleen ken niet ter mote ge!

G

En wear legt Gij hot liefl • •k hoofd ter rust?
Meheve, wear spreidt u de sleep hour bloemen?
Wat legerkoets kan zich elukki roomers,
vat

zjj u draagt en op hear sponde suet?

Wear is u thane hot dons ten deel gevahen,
Wear gj uw leers tot sluimren nedervhlt? 0 4j hot zacht, gelijk gij waardig zijt,
Zacht ale gij .zelv', die zachter zit dan allen .

E n sleep gerust! - geruster den ik 't mag,
Surds m}] uw beeld goon rust vergunt to smaken,
Sinds 't mid bj nacht zoo menig uur doet waken,
En droomen doet den gansehen langen dag.
G

q

G

Dat droomen ook is dierbaar ears den geest.
In droomen sleehts bestaat alt zoet van t levee,
Maar die 4jn 't zoetst die one de sleep ken geven,
Ale 't hart gelooft, dat wakend hoopt maar vreest.
0 droom " zoet! en word niet wreed bedrogen
Ontvlie 't geluk u nimmer met de rust!
Droom zoet en schoon van hefde en levenslust!
En last die Broom profetisch wezen mogen .

S

ZAN STUKJB. - D& GONDELI

.

ZANGSTUKJE.
Wat heft ge uw pas ontloken knop,
Beladen met den nachtdauwdrop,
Lief Roosjen, in den bloemtuin op,
Met zacht en eerbaar blozen?
Wat acht gij 't, als de Zuidewind,
Die u aan 't mos ontslopen vindt,
Uw malsche wang komt koozen,
Den kus eons trouwen die u mint?
H~j doet hot alle row .
0, buig uw kruintje near den grond,
Ontvlied de kussen van zijn mood ;
De dartle, wien gij niet weerstondt,
Zal weldra u verstooten ;
Hoed, hoed u voor zijn ademtocht!
Schoon hij eon poosje u streelen mocht,
Heeft hij genoeg genoten,
Hij drijft uw blaadren door de locht,
Van wags en gloed verschoten.
Ach, eer en trots zijn den geknot,
En, dal en heuvelen ten spot,
Mort gij al zwervend tegen 't lot,
Dat u tot ramp moest doemen.
De herdersknaap, die u ontmoet,
Gunt u goon pleats zelfs aan z}jn hoed,
Bj de andre . lentebloemen ;
En spaart u zijn ezoolde voet,
G}j moogt zijn deernis roemen,
D E GONDELIER.
(NAAB CABIMIB DE LA vuiNE.)

,Luister, lieve Gondolier!
Wilt ge sae overvoeren?
'k Zal deer zilvren halsboot hier,
U ten loon, ontsnoeren ;
Zie, de steep is overschoon!"
Maar de knaap was meer gewoon,
Spotte met hear bode
„Schaaplief,, houd uw halsboot meer ;
Die ik in mile gondel veer,
Breng me lets beters mode ."
,Nn, zoo z j m}jn luit besnaard.
Bloom der jongelingen!

r ri

BUDDERS GRAFSCHRIFT .

En ik wil in de overvaart
U een liedje zingen!
en toon zijn oversehoon!"
Maar de knaap was meer gewoon,
Spotte met haar smeeken ;
r „Kindlief, neen ! vermoei u niet ;
Denkt ge dat ik met een lied
Mij bevredigd reken?"
,Nu zoo neem dit bidsnoer dan,"
Speak ziJ nicer verlegen ;
,'k Houd het van een heilig man,
Met zijn achtbren zegen ;
Zie het kruis is overschoon !"
Maar de knaap was meer gewoon ;
Barscher nog en stroever,
Speak hij met een wreeden lack :
, „Die niets beter$ toonen mag,
Laat ik can den never ."
Echter heeft de knaap de spaan
Vlug tee hand genomen,
En de kleine toeht ging aan,
Door de blauwe stroomen .
Echter vloog de gondel voort,
Met de lieve yacht aan booed,
Aan des roeiers zijde ;
Echter scheen zijn hart voldaan
En hij zag haar vriendlUk aan,
Ongefronst en blij de .
Zoo flu knaap of meisje vraagt
tiVat den guit bekeerd had,
En wat loon hem heeft behaagd,
Die zoo veel begeerd had?
Hoor een oordeel van zijn smack :
Als een eerbre blos de kaak
Van de maagd ontgloeide,
Telde 't mond,je hem zijn loon,
Meerder was hij nooit gewoon
Vroeg h J niet, maar roeide
BUDDERS GRAFSOHRIFT .
voon

HEHZELVEN.

Vaak heb ik van drift, vaak van liefde geblaakt,
Geschertst en gedronken, gedroomd en gewaakt,
Geweend en gelachen en zuchten geslaakt ;
T.
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LIE 1)E, -- JrRTE MOED .

Maar simmer naar hooger betrekking gehaakt ;
Ook heb ik erbarmlijk veel verzen gemaakt ;
Maar bier ben ik eind1jk tot zwijgen geraakt,
En zwijg, tot mijn zwjjgend gezelschap ontwaakt .

LILEDE.
In peace, Love tunes the shepherd's reed ;
In war, he mounts the warrior's steed :
In halls, in gay attire is seen ;
In hamlets, dances on to green .
Love rules the court, the camp, the grove,
And man below, and saints above ;
For love is heaven, and heaven is love .
WALTER ScoTT.

Liefde lokt een zoet geluid ;
Uit de dwarse herdersfluit,
Laeht de lieve vrede ;
Xlinkt de schorre krijgstrompet,
op bet briesehende genet,
't Pantser aan, en 't krijgshelmet
op de blonde lok genet,
Trekt ze strijdwaarts mede.
In de feestelijke zaal
Blinkt zij in haar blijdste praal,
Hegelt scherts en zangen ;
Waar de meiboom is geplant,
En de landjeugd, hand aan hand,
Omspringt naar den boersehen tram,
Naakt zi met haar rozenband
Huppelt ze in de ranges .
7,i} regeert op 't blijdo veld,
zij in 't woelig krijgsgeweld,
zij in 't hofgewemel ;
Sedert 's werelds eerst begin
Voerde zij haar wetten in ;
7e is gedaald van hooger tin ;
Enkel hemel is de min,
Enkel min de hemel.

t

ECHTE MOED .
Plurimum facere, minimum ipso de se
$ALLUBTIUS .

Schoon de weidsehe vederbos
Op den koopren strijdhelm wapper,

a
C

AAN SERENA .

't Maakt wel kleine zielen trotsch,
Maar geen blonde barters dapper ;
Schoon bet blank geschuurd pautsier
Om den breeders boezem schitter,
't Geeft geen moed aan den bezitter,
't Maakt slechts laffe pronkers fier ;
En waar deugd en moed ontbraken,
Schonk ze heupzwaard nooit of dagg',
Pat wel snoevers stout kan makers,
Maar geen helden vormen mag .
Pronkzucht juicht in bonte vederen,
En verzaadt zich 't dwaas gemoed
Aan eens halskraags schittergloed,
Aran 't borduursel van haar kleederen ;
Blooheid steunt op 't krachtig staal,
En vertroost, haar angst verkroppend,
't Hart van bange siddring kioppend,
Met haar pantsers van metaal .
Snoeverij verheft haar gesten,
wijl ze met gevaren lacht,
Roemt op moed en wonderkracht,
En verbergt den kop ten lesten
Waar een klein gevaar haar wacht .
Echte Moed acht helm noch degen,

Bruist niet op - betoont zic;h koel Naakt - rukt aan - bestemt zijn duel -Strijdt - volhardt -- behaalt de zege -Saar wat lauwren hij zich plukk',
Altjd wilt hjj ze aan 't geluk.
AAN SERENA .
OP HAAIt EENENTWINTIGBTEN JAARDA( .

Nog lacht ons beiden, u en mij
Be weg des levens vriendlijk aan
En, wien hij hard of doornig zij,
W}j nog, wad juichen hem to gaan :
De lath zweeft om op ons gelaat
Hij, liefieke ei Yendom der jeugd, En als ons oog in tranen staat,
Gewis die tranen zijn van vreugd!
Of zoo, in 's levens eersten bloei,
Het oog een droever vocht vergiet,
Hoe zilt het fangs de wangen vloei',
't Is dat van later leeftijd niet ;
Ontstijgt een zucht den boezem al,
Waar hoop, verbeelding, lust vergaan ;
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AAN $ERENA .

't Is niet wat later wezen zal,
Noch doet het hart zoo pijnljk aan .
Dekt soma een wolkje van verdriet
Ons voorhoofd, - o, 't verheldert dra,
En last die diepe voren niet,
Die 't eenmaal groeven zullen, na .
Nog is ons 's werelds onrust vreemd,
Met al wat vreugde en heil belaagt,
De zorg, die 't hart ten zetel neemt,
De vrees, die aan zijn vezeis knaagt,
De ellende, die den cooed verdooft,
Bekomm'ring, die de wing ontkleurt,
Met wanhoop, die ons apes rooft,
Of stil verdriet, dat rustloos treurt .
Nog dartlen liefde en vriendschap blij
In guile oprechtheid em ons heen ;
Nag is de menschheid u en mij
Niet wat ze aan hooger jaren scheen ;
Haar list, haar valschheid, haat en nUd,
, Haar hoogmoed, baatzucht, huichlarij,
Zj,jn, in des levens rozentijd,
.
Geen distlen nog voor u en mji .
Maar weelde, speelgenoot der jeugd,
Omhuppelt ons op 's levens pawn,
Gevoel, genoegen, liefde en vreugd
Biedt ons om strijd den beker aan ;
Verbeelding siert den hemel ons
Met gouden glans en purpren gloed,
En hoop spreidt nns haar vrierd1ij1 done
En wiegt ons zacht - wij sluimren zoet.
Wij s~uimren zoet en heerlilh . - 0!
ivij droom+.kn lieffijk, gij en ik ;
Ach bleef het immer, immer zoo
Als in dit kostlijk oogenblik!
Maar neen, dat wenscht ons woelziek hart,
Dat steeds naar meerder uitziet, niet,
En slechts bij later, dieper smart
Benjjdende op 't verleden ziet, -Benildende ! - Ach, wanneer 't gemoed
Eens boet voor vroeger zaligheen,
Dan wendt zich 't oog - als eenig zoet
Terug naar 't weggevloeid verleen ;
Dan zal, hoe zwart de n acht ook sch jn,
Hoe koud het om ons henen word',
De erinring one een lichtstraal zijn,
Die zachten gloed in 't harte atom .
Maar zij die lichtstraal - 'k vraag het niet
Voor mij, die man worde, en wiens kracht
Zoo licht niet neerbuigt voor 't verdriet,

En 't noodlot en zijn toorn veracht, Maar 'k smeek 't voor u, wier teerder hart,
Niet zwakker, maar gevoel'ger vast,
Zoo 't lang en zwaar getroffen wend,
Missehien zou zwichten voor den last -Maar 4j die lichtstraal de een'ge niet,
Die 't pad beschijn', dat u verwacht,
Doch schaarseh de nevel van 't verdriet,
En ver der rampen jammernacht!
Blijve u - verdient het een, dan gij ! Ook als des levees lente vlood,
Nog menig zoet genoe en bij,
Dat ge in uw lentetijd genoot ;
En vied als jonkheids sluimer zwieht,
En ge in de wergild blikken zult,
Daar menig beeld in werklijk licht
Terug, dat thans uw droom vervult ;
Vied - waar gij doornen gaadren moogt Zoo menig roos op 't vender pad,
Als ooit uw stille hoop beoogd,
Verbeelding u gesehilderd had .
'k Wensch u geen stoorloos zalig lot Ach ! dwaas en vruchtloos waar die wensch «~
Maar, zooveel heils besehikke u God
Als ooit op aarde aan sterfiUk mensch ;
Zoodat op elk geboortefeest,
Een feest zoo dierbaar ook voor mij,
Dit denkbeeld vreemd blijve aan uw geest :
,Goddank! reeds weer een jaar voorbij !"
AAN MIRANDA.
It (is) a charming eight to see
Such high resolve and constancy,
In form so soft and fair .
WALTzR 8oosr .

Ach, waarom draagt gij, jong en schoon
En deugdzaam als gtj zijt,
Zoo vroeg des iampspoeds distelkroon,
In 's levees rozentijd?
Ach, waarom treft zoo rein een hart
Zoo fel, zoo doodlijk fel een smart?
Genake ramp erg tegenspoed,
Met onverbidbren trod,
Den trotsehe, die in arren mood,
Zich hoog en hooger zet,
En . leggen ze, in tsdn grai me vlaag,
D' in schijn onhuigbrin sehedel laag ;
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MIIIANDX .

Of strekke 't noodlot de ijzren hand
In al haar schriklijkheid,
Naar hem, die tucht en rede bant,
En lust en haitstocht vleit :
En sla 't den dartle, in eenen ston,l
Den zwijmelbeker van den mood ;
Benauwe 't liens verharde ziel,
Die God noch menschen mint,
Die, onbewust hoe diep hij viel,
Slechts eigenbaat bezint,
En weeke 't hem 't verstokt gemoed
In eigen, wrangen tra,nenvloed!

o

Heilzaaai, driewerf heilzaam dan
Die felle wrack des lots,
Wear elk den wenk in merken kan
Des strengen vinger Gods,
En 't billijk vonnis in vereert,
Pat ondeugd strafe en trots verneert!
Maar g j, die trots noch zelfzucht voedt
En iedere ondeund mijd t,
Die, vreemd can drift en dartlen gloed,
Slechts liefde en zachtheid zijt :
Maar gjj, met God en mensch bevriend
Hoe hebt gij zooveel feeds verdiend? '
0, hadde uw levenslot gestaan,
In rnijne, in veler znacht!
Gij waart met alles overman
Wat de cards zegen ache ;
De schoonste rozen zo zden 't pad
Versieren, dat uw voet betrad .
Geen traan werd door een oog zoo se$oon
Zoo minzaam, ooit geschreid,
En 't vreugdeblosjen op uw koon
Wachtte onverderf1jkheid ;
Geen bangs zucht verroekloosde ooit
Den glimlach, die uw lippen plooit .
Maar weelde wachtte u, zoete rust
En onverg al de vreu nd,
En elk genoegen, iedre lust,
Bestaanbaar met uw deugd ;
Gansch onhewolkt, blonk, nooit verdoofd,
Den glans des voorspoeds om uw hoofd .
•
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LAN MIRANDA .

Doch anders was 't bestemd bij God ;
Zn WIL besehaamt mijn WENSCH ;
U beidde een eindloos grooter lot
Dan van GELUKKTG MENSCH ;
G?1 moest, dien voorrang waart g}j waard,
Een LIJDENDE EN(EL ZJJU op aard.
G moest ten voorbeeld zijn gesteld,
Hoe zielsverdriet en smart,
Waarmee de Hemel de aarde kwelt,
Beantwoord wordt door 't hart,
Dat van Gods heilig doel bewust,
lie louterende roede kust.
't Moest rampspoed wezen, die uw schoon
Nog schooner blinkers deed.
o, Deugd blinkt op verbleekte koon
Verhevenst nit in iced ;
Geduld, geloof, hoop, kalmte, moed
Zijn HEMELSCH in den tegenspoed!
En valle uw deel u hard en wreed,
't Is schoon en groot to gar ;
En immers, 't vindt uw ziel gereed?
Wat last is u to zwaar ?
Ja, schoon uw wang van kleur verschiet,
Uw boezem zwicht of weifelt niet.
De blijde Hofroos 4jt gij niet,
Op duizend blaadren prat,
Die liefde, of eigenbaat, begiet
Met vezelsterkend nat,
En hoedt ook voor den kleinsten tocht,
Die aan haar bloesems schaden rnocht.
De bleeke Duinroos, aan den wine!
Ten proof op 'S heuvels top,
Die kweekaard' voor haar wortel vindt,
Noch steunsel voor haar knop, En immers, wat haar bloei helaagt,
Haar geuren walmt en vruchten drag ;t.
Zie daar uw beeld. Zij slechts is 't waard,
Hoe fel de storm dan zi,j,
Zoo hoog to zweven boven de aard,
Den hemel zoo nabij !
Ook gjj, beproefde in iced en druk,
Zjjt naast aan d' oorsprong van 't geluk!
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scHxouu .
G~j weet dit
G verheven ziel,
In zulk een schooners vorm !
Dat steunt, wet steun u ook ontviel,
Dat steunt u in den storm ;
Dat blinkt~ wet uitzicht u verloog,
Als lichtgloed voor uw rustig 00g.
Wat doren dan u 't hart verwond',
Wat last u drukk', wet wicht,
Nog zweeft de kalmte u om den mood,
Die voor gees onspoed zwicht ;
En in de tranen, die gij schreit,
Blinkt nets dan onderworpenheid .
Ach, ik henijd u ; ik, uw deugd,
Uw onbezweken hart.
Ik gaf mijn zoetst genot, met vreugd,
Voor uw geduchtste smart,
Indien mij ook uw groote ziel,
Uw sterk geduld to beurte viel .
Brak eenmaal nog de scheemring door
Des lichts van uw geluk,
Versmolt in zachten morgengloor
Het nachtfloers van uw druh,
En lachte u op de levensbaan
Nog eens een bloem van voorspoed aan
De God, die 't u beschikken ken,
Weet hoe ik 't van Hem vraag
Dat eens voor u die morgen daag . . . .
Maar o ! voor de aard zal dan,
Na 't scheuren van het nachtgordijn,
Een heerlijk schouwspel minder zijn,
SCHROOM.

't Is zoet de blonde lok op 't voorhoofd glad to strijken,
Dat schittert van een glens wear 't blankst ivoor b}j zwicht,
Der schoone die, een lack op 't vroolijk aangezicht,
De vuurvlam van uw blik met schroomt, noch tracht to ontwijken,
Maar met een oog betaalt wear dartle min uit licht .
Doch zoeter is 't een traan to zien in starende oogen,
Uit zacht bewogen hart in weemoed opgeweld,
Die lack en bloc verjaagt, en, siddrend en ontsteld,
Ze van de bleeke wang meewarig of to drogen,
Terwijl 't ontroerd gemoed in hemelweelde smelt.

SCHROOM.

't Is zoet, in argloosheid, een reinen kus to drukken
op 't onbewolkt 'gelaat : dat niet dan lachend fronst ;
Den zachten boezem, die van jeugd en liefde boost,
Aan 't kloppend jonglingshart to klemmen met verrukken,
Dear 't in uw boezem zwelt, hoovaardig op die guest .
Maar eindloos zoeter is die heilge en zwijgende eerbied,
Die opziet near de schoone - en huivert van ontzag ;
Niet nadert dan met vreeze in iedren harteslag ;
Vcrrukt is, als hear oog slechts edns genegen neerziet,
Maar beeft, als hij een zoom hears kleeds bereiken mag .
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NAAR WALTER SCOTT.
- -- - ik vereer zUne nagedaohtenis a1 die

van eenen der weidoeners mijner jeugd, o
nieuw mtjn vriend in later leven .
Yerscheidenheden, meeat op Letterkundi, ge.
bied . III . 174. (2e Uitg . I. 339).

DE LAATSTE MEISTREEL .
LAY OF THE LAST MINSTREL . INTRODUCTION).

De weg was lang, de wind was koud ;
De meistreel was verzwakt en oud ;
Zijn grijze kruin, zijn dor gelaat
Sprak van een eenmaal beter staat ;
De harp, al wat hem overschoot,
Werd door een kleinen tochtgenoot,
Eon knaapje, dat geen ouders had,
Hem nagedragen, waar hij trad .
Behalve hem, goon zanger meer
Voor ridderdeugd of heldeneer!
De tijd der harden was voorb j,
.,
Al 't zangrig volksken dood en h l,~
Verdrukt, verwaarloosd, uitgebluscht,
Had gaarne, als z j, in 't graf gerust.
Waar was de tjjd, dat last en vroeg
Ook hem een vuurge schimmel droeg?
flat hij z"n lied kweelde, onbeducht
En yrJ als 't vogeltja in de lucht?
Pat hij, vereerd en opgepast,
In elk kasteel eon welkom gast,
Voor heer en vrouw van edel bloed
Zjn rijm deed stroomen als eon vloed?
Ach, de oude tijden, de oude geest,
De dag der Stuarts is geweest .
Ret onverdraagzaam heden ziet,
Eon misdrijf in 't onschuldig lied!
Nu €werft hid, sjofel uitgedost,
En zingt eon hedje voor den kost,
En stemt een harp voor domme boeren,
Die 't hart eens konings mocht vervoeren .
Hij komt, waar Newarks torenspits
Uit Yarrows berken zichtbaar is .
Begeerlijk dak voor wie in 't road
Oeen nederiger herberg vond .
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hK LAAT$TE MEISTBEEL .

Hll" nadert, aarzelt, staat er voor,
Vermant zich, treedt de voorpoort door ;
Die poort, wier boom en zwaar beslag
Een sterken vjand keeren mag,
Maar gaarne een goed onthaal voorzeit
A.an ouden dag en hulploosheid.
De burchtvrouw zag hoe moede en mat
De gr"sward over 't slotplein trad ;
Z jn schroom geviel der hertogin,
Z jn achtbaar uitzicht nam haar in .
En ras kept elk haar hoog gebod,
Hem wel to ontvangen op het slot .
Zijzelf was, spilt haar edel bloed,
Niet onbekend met tegenspoed ;
Want, schoon zij macht wan schoonheid paar ,
Het noodlot heeft haar niet gespaard,
Maar erst haar bittre tranen of
Bij Monmouths vroeg en bloedig graf .
Als spijs en drank hem zijn beschikt
En de oude man geheel verkwikt
Herleeft zijn dichterlijke trots ;
Het oog schist vuur, de tong komt loe ;
Het eldt Graaf Francis, dood rinds lang~
Gram Walter, waardig lo f en zang ;
Geen dapprer held zat ooit in 't zaftl ;
En hoe hil menig schoon verhaal
Te doen wilt van den ridderkring,
Die met Buceleuch to velde ging ;
En, als de hooggeboren vrouw
Eens grjsaards pogen hooren wou,
Al was zijn stem zoo forsch niet meer,
Z J n. hand
. zoo vast niet als weleer,
Hij west nog wel een lied to spelen,
Dat haar niet ganschljk zou vervelen.
..
Men leent zJi n heusch verlangen ,t o ors
En de oude Meistreel h jgt gehoor .
Maar als, ter burchtzaal mgetreen,
Met al haar juffren cm haar heen,
De hertogin den bard ontving,
Geloof ik dat hem t hart verging.
Hij stemt de harp, maar mist den cooed,
Die, door to durven, slagen doet,
En overstelPend gaat een stroom
Van heelden, als een bangs droom
Van langverleden vreugd en smart
Hem door het kioppend brein en hart.
Hjj stemt de harp nog eens ; voor niet ;
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Ztj b1~jft ontstemd. De burchtvrouw ziet
let deernis hoe hij zwoegt en beeft ;
prijst den klank, dien 't speeltuig heeft ;
Zil ;geeft den speelman moed en tjjd,
Tot hem de rechte toon verblijdt,
De rechte toon, het joist akkoord
Met zielewellust worst gehoord!
,Nn," zegt de zanger, ,wil hj 't wagen
Nog eens een lied, voor vele dagen
Voor 't laatst gezongen, als hij dacht,
Te doen herleven in zijn kracht .
't Was voor geen dorpers laaggeboren,
Het was bestemd voor de edelste ooren ;
Eens zong hij 't met een vol gemoed,
Den koning voor op Holy-rood 1).
0, hoe gelukkig zoo hj 't achten,
Zoo hij, na zoo veel jaren tijds,
Den langvergeten tekst en wigs
Herroepen mocht in zijn gedachten!"
Helaas! zi.' doen zich deer1jk wachten
Wel menige aanvang worst gemaakt,
Maar 't hoofs geschud, en weer gestaabt.
op eens, ,hij beeft , den toon gegrepen !
En moedlg heft h}1 't nu omhoo ;
Een lath, een traan bhnkt in zijn oog ;
De geestdrift, die zijn hart bewoog,
Zal spoedig alles met zich slepen .
In wisselmaat, flu forsch, dan zacht,
Dwingt hij 't weerklinkend koord met kracht ;
Geen vrees, geen opzien meer, geen schromen ;
De zorg is aan 4jn hart ontnomen ;
Zijn hooge Karen, lang verd iet,
Ziln armoe, hj gevoelt ze niet ;
't Is alles in den stroom verslonden,
't Gaat alles onder in den gloed,
Waarbij zijn dichterlijk gemoed
Ziln jeugd en kracht heeft weergevonden.
't Verzwakt geheugen worst gesterkt ;
Elk geestvermogen waakt en werkt,
Tot dabble veerkracht opgewonden :
En ondersteund door 't harpgeklang
Klinkt due des Laatsten Meistreels zang .
Bpreek nit : Holi-roes.
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VADERLANDSLIE 'DE .
(LAY OF THE LAST MINSTREL.

Bestaat er mezisch, zoo dood van hart,
Die nimmermeer bewogen ward
Door 't denkbeeld : VADERLAND
Die nooit een stil genoegen smaakte,
Ale hid, gekeerd van 't vreemde strand,
Zijn eigen . erfgrond wear genaakte ?
Bestaat hil ? 't Z~,l zoo! Maar west wel :
Voor hem geen lied of citerspel .
• og zij zijn rang en oud geslacht,
Zijn 4jJk- dom veal, en groot zijn macht :
't Baatzuehtige gemoed,
Dab niet dan voor zichzelven leeft,
Doe zich op de ijdelheen to goed,
Waar 't lags hart aan kleeft,
Maar wachte vruchtloos al zijn levee,
Dat 's Dichters her een enklen toon
Voor hem ten baste zoude geven!
Vergetelheid, zie daar zijn loon .
Hij moog met pracbt ten grave zinken,
Geen oog wordt eat, geen luit zal klinkea.
• Caledonia, bar en guar,
Voor een poetische natuur
De rechte Voedster! Dierbaar land
Van bruins heide en warrig woud,
Van berg en vloed ; geen sterv'lings hand
Breekt , immermeer den sterken band,
Die mid aan u verbonden houdt !
Land van mijn vaadren! nooit herziet
Mijn oog een deal van uw gebied,
Waarin ik eenzaam voort most treden,
Of 't is ale of me in berg en vloed
Een oude trouwe vriend ontmoet ;
Nooit dank ik aan uw schoon verleden,
Of die gedachte doet mij goed,
En maakt, door awe en myna smart,
• dubbel dierbaar aan mijn hart.
DE HARP .
(ROKEBY)

Van mijn aerate kinderdagen
plooide een vreemde trek min' geest ;
'k Ben ale knaap altijd afkeerig
van wat knapen streelt geweest ;
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In mjjzelf gekeerd en zwjgend,
gang ik peinzende daarheen,
En beminde in eenzaam mijmren
slechts injn Harp, mjn Harp-alleen .
Eerzucht blaakte 't jeugdig hart in j .
en min trots verachtte ras
't Eenzaam beekje, 't needrig utje,
dat mijns vaders rjkdom was ;
Zou de Faam er ooit van spreken?
Neeri, mijn ziel vloog hooger heen ;
En wat deed me op hooger uitzien?
Slechts mjn Harp, mjn Harp-alleen .
Liefde blaakte rinds mjn' boezem
met haar onberaden gloed,
Bracht begeerte en woeste drifters
in mijn onbeproefd gemoed ;
't Was de dochter van den Landheer,
wie mijn speeltuig god1jk scheen ;
En wat stjjfde me in mjjn hopen?
Slechts mijn Harp, injjn Harp-alleen.
Oorlog kwam met ramp en jammer,
en gebrek met wee en smart ;
'1 Had een deel van 't leed to 1i den,
waar mijn Land de proof van wend ;
Wat kon nog mjjn lot verzoeton,
bleef me ook van mjne akkers geen,
Wierp men ook mjn huffs ter aarde?
Slechts mjn Harp, mjjn Harp-alleen .
'k Zag den Broom der eerzueht wjken,
'k voelde 5 hongers seherpen beet,
pjj1 der liefde,
En den giften
die mijn boezem bloeden deed ;
'k Zag door alien mjj verlaten,
lust en rust en hoop verdween
Maar n troost toch bleef n4jn have :
't was mijn ?tarp, mjn Harp-alleen .
Daarom wil ik over bergen
en door Balers, waar 'k m wend',
Trouwe Harp! u mededragen,
dsche kommer endt!
tot mijn aar
Niemand zal mjn grafste naadren,
Bat hij me in den dood beween' ;
Maar gj zult een ljkzucht sla en,
gij, mjjn Harp, en gj-a1leen!

D} KAVAIdER. - VEItVKLthG .
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DE KAVALIER .
(oKEB .)

Nog grauw was de scheemring, nog neevlig het zwerk,
Mijn lief steeg to paarde krijgsvaardig en sterk,
Langs velden en wegen, wear 't oproer zich toon' :
God hoede den dappre, die strijdt voor de Kroon!
Waar zijde hem dekte, 't pantsier knelt hem dear ;
Ret steal van den helm drakt het goud van zjjn hear ;
Ret waard aan zijn heupe blinkt edel en sehoon :
God zeegne den dappre, die strjdt voor de Kroon!
't Is voor 't recht van Oud-England, zoo strjdzueht hem bleak' ;
Flaar Vorst is 4jn leidman, hear Kerk is zjn zaak ;
Zjjn wachtwoord is eer, en beroemdheid zjn loon :
St4j' God met den dappre, die strijdt voor de Kroon!
Laat ze roemen hun Fairfax, hun Wailer en al
't Rondhoofdig gebroedsel van Westminster-hall ;
Maar weet ! al koos de opstand 't stout Londen ter woon :
De speren van 't Noorden omringen de Kroon.
Dear 'S Oav'ndish, en Derby, ontzag1jk altoos,
Dear '5 Erins grjjze Ormond en Schotlands Montrose.')
Durft ge uw Skippon nog meten, uw Massey, uw Brown,
Met Oud-EEglands Baronnen, gesehaard om de Kroon?
o vreugde over 't hoofd var, elk braaf Kavalier!
Zjj zjn speer onweerstaanbaar, en sterk zjjn pantsier!
Tot bj zege en in vree hid zijns harten zucht toon
In eon dronk op zoet England, hear Kei-k en hear Kroon!
VERVELING.
(HAROLD THE DAUNTLESS) .
Dear is een zielsgesteldheid, aan ons alien
Bekend, en die ons vaak bj 't slaaprig vallen
Van d' avond, of bij dag, bij triestig weEr,
Bevangen ken, als onze geest veelmeer
Zich welt gestemd tot domm'ien den tot waken,
En apes strekt om de uren lang to makes .
Verbeelding heeft den vlucht nosh iicht ; Verstand
Gees enkel vruchtbaar denkbeeld bjj de hand ;
llerinn'ring suft, en Kunstzin heeft Been oogen ;
Net schoonst taafreel schjnt met een mist betogen ;
1)

Spreek : Montroor'.
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i+ lauw, zoo niet valsch, klinkt ons 't bekoor1 jkst lied .
Toch klagen wij dien toestand andren niet .
Men klaagt alleen op hoop van mededoogen ;
Maar hoe zou deernis mooglijk zijn
Voor lasten zonder wicht, en lijden zonder piJn?
Een vriend der jacht kan van dit leed verhalen,
Als, op den dag voor ,,'s eersten dood" bestemd,
Stortregens, wear hot veld van zwemt
Hem ears 't ondraag1 jk huffs bepalen. '
De heng'laar kept hot, als » dat mooie weer",
,Die heldre luehten" maar niet wijken willen ;
Be jonge juffiouw nog veel moor,
Wie, Voogd of Moei, in hun barbaarsche grillen,
Uaar deel ontzeggen in de pret,
Die al de amies 't hoofd op stelten zet,
En 't jonge hart van zoet belang doet trillen .
Verveling! of, zoo als gij ook hoot, land"!
U danken wjj veel goede en kwade zaken .
Gij stopt ons kaart en teerling in de hand ;
Gij werpt d'ivoren bal op 't groene lakes,
Bestelt de draaibank, reikt den st jfselkwast,
Verwekt lief hebberijen, niet to tellers ;
A plant zijn ezel, B zijn penningkast,
C spelden in de ruggers van kapellen ;
D, eerst de schrik van 't muffs- en kikvorschdom
Door luchtpomp en , galvanische kolom,
Keert nu, vermlts 4jn proeven zelden lukten,
Van dag tot dag, gedroogde planters om . . .
0 Deftig beuz'len, o gemaakte drukten!
'k Zwijg van de stapels bookers, niet gesehreven
Dan voor uw slaaprige oogen, Legio,
Ziedaar den naam dier gansehe rommelzoo
Romans, bestemd sleehts denen dag to levers ;
Verhalen (,Lose" en - Stijve!) ; Luimig good,
Dat altijd nag de beste zaken doet .
Elk heeft zijn middel, elk zoekt read
Bij 't kwellen van dit schrooml}jk kwaad .
W at n4j nog immer 't meeste bast,
Is near mijn boekzaal weg to sluipen,
In 't hoekje van den heard to kruipen,
En op mijn luien-stool, b j 't knappen van mijn vuur,
Een sprookje van fantastisahe natuur
Zd6 lang to lezen tot, met neevlen overtogen,
De letters mij gears huppelen voor , de oogen,
En 't f aai verhaal des dichters, bmnen 't uur,
Zich oplost in de wonderlijkste droomen,
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Die in mijn hazenslaap mijn geest bestormen komen .
Gansch wonderbaar1jk is 't soelaas,
Door mj geput nit de avonturen
Van Riders, strijdende voor hun Dulcinea's,
Van Juffers, smachtende achter kloostermuren ;
Ontleend aan Lucht aleizen, Talismans,
Kabouters, Reuzen, Yampyrs, Dondendans
En Heksenfeest . . . . In weerwil van mijn reden
En goeden smack, het helpt, en 'k ben tevreden .
Somtijds ontvloeit me ook wel, op zulk een tijd,
Een stroom van verzen, die zich tot Vertelling schikken,
Maar die 'k, in wijzer oogenblikken
Verscheur of in de vlammen smijt.
Er zijn er die dit vonnis overleven,
En die, - met fierheid zeg ik dit Mits ze in een ledig uur genoegen geven,
Niet vragen of een tildschrift prjjst of vit .
Pijnstilling,, moogljjk zachte streeling
Bij 't haat1jk knagen der Verveling,
En vragende om geen ander loon
Dan 't vaakrig lachjen op een uitgerekte koon .
HET ERGSTE .
(HAROLD THE DAUNTLESS.)

"Wee der bark, als haar zeil is verscheurd,
Als de draaikolk ten afgrond haar sleurt,
Als de stormgeest de donderknots tilt,
De meermin zich aan 't haar rukt en gilt ;
Maar meer, als de trouwlooze hand
Eens verraders de roerpen omspant!
Wee den pelgrim in llama's woestjjn,
Die bezwijkt van vermoeidheid on pin ;
Als de zon hem verbrandt van omhoog,
Als de bron, die hij zocht, hem bedroog ;
Maar moor, als de schelm die hem leidt,
Hem den dood in zijn strikken bereidt!
Wee den ridder, wiens schild is gekloofd,
Wien hot krijgshelmet afviel van 't hoofd,
Wiens strijdros gestort is in 't , zand,
Wiens degen men, wrong uit zi,jn hand ;
Maar moor, zoo hij 't vleien vertrouwt
Van en vrouw, die zijn ondergang brouwt!
4
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RIDDER KUNG .
KEN OUDE BALLADS .

(The Noble Moringer ; translated from the German .)
Uit Bohemens oude dagen tinge ik u een wear verhaal,
VLn den eedlen redder, guno, then gelukkigen gemaal !
H~j omhelst en kust zjjn gade, heflijk, eerbaar, sehoon en goed ;
Maar hij spreekt : M}jn halsvriendinne! boor wet ik u melden moot .
'k Heb mij near een verre landstreek tot een pelgrimstocht verplicht ;
'k Moot Sint Thomas land bezoeken en verlaat mijn slotgesticht ;
Hier kunt Gij gebiedster wezen, zoo 'k er op vertrouwen mag,
Dat gij trouw op mij zult wachten, zeven jaren en een dag ."
Met een hart beklemd door droef heed sprak bet vrouwtje tot hear ga :
,Zeg, mijn liefsteI zeg, m}jn eedle! wet bevelen last gij na!
Yie zal uw vazallen leiden, wee voert bier voor u 't bewind,
En wee zal uw vrouw besehermen, als ge u in den vreemde vindt?"
Toen sprak de eedle redder guno : ,Vrees melieve ! daarvoor niet ;
Dear is menig edel redder in mijn uitgestrekt gebied ;
't Zal de vroomste zijn van alien, wien ik land en staat betrouw,
Hij wordt hoofd van mijn vazallen, hi,j besehermer van ml,jn vrouw .
Als een christen
0 gedenk, als 'k
0, Melief ! hou op
Neem van trouwen

moot ik houden, wet 'k den heilgen hob beloofd ;
ver zal wezen, aan uw redder, beer en hoofd ;
van treuren, 't is ver eels indien gjj rouwt,
Kuno afscheid, die zijn eed den heilgen houdt ."

Zoo sprak de eedle redder guno, en hij haastte zich van 't bed,
En zijn kamerheer ontmoette hem met tabberd en lam et ;
Om zijn schoudren viol de tabberd, rijk gevoerd met sabelbont,
En in 't water doopte de eedle hand en voorhoofd, hoog en blond .
,floor, beer kamerheer!" zoo sprak hj, ,want gij zijt eon good vazal,
En de plicht is groot on wichtig, then ik u betrouwer_ zal :
Zeven jaren zult gij heerschen over burcht on riddrenstoet,
Zeven jaren zult gij instaan voor mijn eega's trouw gemoed ."
Maar de dienaar was rondborstig ; zonder omweg zeide hij :
.,
,floor, b1 jf bier, blijf zelf gebieden, on neem dozen read van mj~ :
Vrouwentrouw is zwak en wankel ; zeven jaren, zegt gjj ? 'k Zou
Nauwlijks zeven dagen instaan voor de trouwheld van eon vrouw ."
De eedle ridden zag rondom zich, voolde 't hart onrustig slaan,
Maar hij zag Marstettens erfzoon, zjjn getrouwen schildknaap, staan .
Huivrend s •ak h tot den onker : Trouwe schildknaa ! spreek,
Ms ik ver zal over zee zijn, die verplichting op van mij ? [~neemt gij,
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Zult ge does mijn burcht bewaren, dit mijn land beschermen, en
't Hoofd van mijn vazallen wezen, ale 1k op miJn tochten bon?
Zult j zeven jaren instaan voor eon gads bij hear man,
En hear hoeden ale Marye trouw besehermd word door Sint Jan?"
De eedle jonker was trouwhartig, maar hartstochtlijk, for en jong,
Spoedig met eon antwoord vaardig, maar met onbedachte tong
„Edel beer! verdrijf uw zorgen, yang gerust uw reistocht aan,
En belast m4j met does eerphcht tot go uwe eeden hebt voldaan .
Steun op mijn beproefde trouwe, die ik heilig houden ml,
'k Zal uw land en burcht beheeren en elk ridderlijk vazal ;
Voor uw lieve en trouwe gads goof 'k gerust mijn hoofd to pand,
Dat ze u minnen blijft en deugdzaam, bleeft ge ook dertig jeer
[uit 't land."
Welgemoed was do eedle Huno op 't vernomen van dat woord ;
't Joeg den rimpel van zijn voorhoofd, van zijn wang de bleekheid voort ;
Allen wenscht hjlwel to verso, seheept zrch in zoo ras hr,j mag,
En gaat zwerven in den vreemde, zeven jaren en eon dag.
In eon boomgaard sliep do ridder, in eon boomgaard op den grond,
Toen op eenmaal, in de sluimrmg, eon verschijnsel voor hem stood,
Toen eon stem hem zachtkens toesprak : n Ridder !'t voegt u op to staan !
Want uw erfgrond en uw gads neemt eon andren meester aan .
Want uw strijdros ruilt zi n breidel en uw burchtslot zijn banier,
En de stoat van uw vazallen volgt eon' ander in 't beefier,
En de gads: die gij lief hebt, die zoo trouw eons was ale schoon,
Huwt zrch, in uwe vaders burchtzaal, heden aan Marstettens zoon ."

op

sprong de eedlo ridder Kuno, on hij rukt zich aan den beard :
,Walk eon t jdrng moest ik hooren? waartoe leaf ik nog op aard?
Moest ik land en staf verlrezen, al mijn vreugd was niet verwoest ;
Maar dat ooit eon trouwloos ridder mij mijn gads ontrooven moest!"
AM}jn Bescherm-sint !" , bad de ridder, „Heilge Thomas ! gij, goof acht !
Een verrader steelt n jn erfland, dear 'k voor u mijn phcht betracht,
En hij brengt mijn vrouw tot schande, die zoo zuiver was en good,
En ik dool in vreemde landen, die then smaad verzwelgen moot!"
Ale Sint Thomas doze woorden nit ziJps pelgrims mood vernam,
Zond hij hem eon diepen sluimer, die hem gansch bedwelmen kwam ;
Hij ontwaakt in 't schoon Bohemen, aan eons beekjes oeverrand ;
Een kasteel stood rechts, eon molen prijkte or aan zijn linkerhand,

op

sprong de eedle ridder Kuno ; zijn betoovring was voorbjj ;
Duizlend van eluk en vreugde, zag hid rood tar wederz ;
,Ik herken mins vaders burchtslot, met dien molen, met diem vliet!
0 hob dank, Geboorte-heilge ! die mij bijataat in 't verdriet !"

52

RIDDER SUNG .

0 z}jn pelgrimsstaf gebogen, tong hij near, den molars heen,
Waar geen mensch zjjn heen herkende, mite hjl oud en zwakl k scheen .
„0 verhaal" - this sprak de ridder, en hij greep des huismaD hand, „0 verhaal ears' armors pelgrim wat er nieuws is in dit land ." -„Weinig nieuws hob ik vernomen ;" sprak de huisman wederom
„Dit slechts : de eedle vrouw van 't landschap kiest eon tweeden
[bruidegom ;
Haar gemaal stierf in den vreemde, dit verhaalt men telkens moor
En zin dood gaat ons ears 't harte, want hij was een waardig beer .
'k Houd van hem does kleinen molars, die mij brood en nooddruft geeft
;
God doe zacht den ridder rusten, die mij zacht behandeld heeft !
Als 't Sint Maartensdag zal wezen, en men ons ons loon voldoet,
Trekt de priester kap en stool aan, die voor Kuno bidden moot ."
De eedle guno klom den heuvel op : wear hij zijn burchtslot had .
Voor de welgesloten poorte stood hjj moede en afgemat
„Ieder Heihge wt den hemel! sta nit deernis flu mij b
Dat ik, die does echt wil broken, bier niet uitgesloten zij !"
Flauw en moedloos was z}jn kloppen, dof en droevig was zi n stem,
Hoofd en hart en spraak en krachten, alles was bezwaard in hem ;
Tot den wachter sprak de ridder : „Zeg der goede burchtvrouw dit :
Dat eon pelgrim van St. Thomas voor en dag bescherming bidt .
'k Heb zoo menig wag geloopen, en m} n kracht,heeft eindl}jk uit ;
'k Zal geen morgen weer aanschouwen, zoo zij mij de slotpoort sluit ;
'k Vraag hear, om St . Thomas wile, pelgrimsleger, pelgrimsdisch,
Om den wil van ridder Kuno's dierbre nagedachtenis ."
Do oude wachter trad ter burchtzaal op en sprak der vrouwe toe :
„Voor de slotpoort staat eon elgrim, oud en afgereisd en moo,
Vragende, om St. Thomas wile, elgrimsleger, pelgrimsdisch,
Om den wil van ridder Kuno's d erbre nagedachtenis ."
't Zachte hart der vrouwe ontsluit zich . „Open," sprak z}j, ,hem 't kasteel,
Heat den zwerver welkom, veil' hem spijs en drank en bed ten deal ;
En dear h}j mijns eega's naam noemt, zoo 't zijn hart gelnsten mag,
Zal dit burchtslot hem beechermen zeven woken en eon dag .
De oude wachter deed de slotpoort op, near last der edelvrouw,
En de ridder trad don drempel over van zijn slotgebouw .
Woes nu," sprak hij, „ oede hemel ! van eon zondig mensch gedankt,
bat dit burchtslot in zijn moron zijn gebioder weer ontvangt."
Toen trad de eedle ridder Kuno in zijn hal met trage schreen,
En hot deed zijn harte broken, dat hid elk eon vreemdling scheen ;
Op eon lagers zetel zat h}j, diep weemoedig, bleak en bang ;
Kort slechts zat hij dear, maar simmer viol hem korte t}ld zoo lang .
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Onder was de zon gezonken, 't feast gedaan, en char de nacht ;
't Uur genaakt, dat jonge bruidjes in haar bruigoms armen wacbt
't Is - sprak een der speelgenooten -,,steeds sane jjzren wet geweest,
Dat geen grit bier zal vernachten, die geen zang zong op een feast ."
,,Daarom" -- sprak de jonge bruigom, als hij neerzat naast zijn braid,
,,Legt, m}jn zangren! legt de titer neder en de gouden luit ;
Onze pelgrim zal one toonen, dat 14j aan die wet zlch houdt,
En ik zal zjjn lied beloonen met een meow gewaad en good."
,,goal is 't lied der koude grijsheid," due was 't,dat de pelgrim zong,
,, Schittrend kleed, noch youden schatten slaken ooit haar stramme tong ;
Eenmaal zat ik, blijde bruigom! aan mfin tafel, risk als gj,
.
En een schoone braid zat naast mjj, en haar schoonheid was voor m,~ .
Maar mijn voorhoofd ward gerimpeld, en mijn haar is zilvergrjjs,
En mijn wangen zijn verschrompeld door de ,,reeds hand des tUds ;
'k Ben een arms pelgrim heden en, op 's levens laatst tooneel
Meng ik in uw bruiloftsvreugde 't krassen van mijn schorre keel ."
De eedle burchtvrouw boom bewogen dit aandoenljjk treurlied aan,
En voor 't lead van d' ouden pelgrim zwelt in 't mmzaam oog een traan .
Neem een, gouden beker," spreekt zi,~ tot haar schenker, ,,vul hem hoog,
Dat om nu,~nentwil de pelgrim haar ten bodem leegen moog' !"
De eedle Kuno nam den beker, en zijn hand list in den wjjn
Straks een gouden trouwring glippen, schittrend, kosteli~k en fijn ;
't Was dezelfde, then zijn braid hem eenmaal aan den vlnger stale,
De eigen braid, die nu zoo schroomlijk haar belofte en trouw verbrak .
Daarop sprak hij tot den schenker : ,,Doe me een enkel dienstbetoon,
Dat ik, mocht m}jn welvaart keeren, rijk en vorstlia k u beloon'
Breng then gouden beker weder, weder tot die bl jde braid,
En ter eer des gr}jzen pelgrims drinks ze eene teug daaruit ."
Hoflijk ,was de goads schenker en wees zijn verzoek niet af;
Maar hfi nam den gouden beker, then h}1 aan de burchtvrouw gaf
,,Eedle vrouw ! de eerwaarde vader bidt dat hem gebeuren moog,
Bat uw mond, in eedle heuschheid, hem bescheid doe met een tong."
Reeds zag z}j, den ring van verre, nu bekeek zij hem nabs :
,,flier moat redder guno wezen - de eedle Kuno!" gilds zij ;
En zij ijlde van haar zetel, en haar tranen stroomden ras : Maar een vrouw moog bier beslissen, of'tvan vreugde of droef heed was .
Doch zij uitte luide erkentnis aan der Heilgen hooge macht,
Die den eedlen redder guno wederbracht vGdr middernacht
En zij zwoer met luider stemma, dat char nimmer maagd of vrouw
Zoo geducht als zj beproefd was, en zoo kuisch geweest en trouw .
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r Ja, ik vorder hier de lofspraak, die aan brave vrouwen past,
lie hear woord en plichten" - sprak z}j - ,,trouw volbrengen en
Want, tel, vr~ de dagen over! zeven jaren en een dag [standvast ;
Z jn to mlddernacht verstreken met den laatsten klokkeslag ."
Toen verrees Marstetten i,jings, en hid trok zijn blinkend zwaard,
En hij knielde neer voor Kuno, en lei 't wapen of op de aard' :
,'k Heb mijn eed en trouw gebroken, die ik plechtig had verloofd ;
Leenheer! neem uws leenmans degen ; leenheer! neem uws leenmans
[hoofd ."
De eedle ridder Kuno zag hem, en h j zeide met een lack :
* H}j~ wordt wijzer, die gedwaald heeft zeven jaren en een dag ;
Vjftlen jaren telt mijn dochter, die ik prijzen hoor ale schoon,
Ze is mjjn d~nige erfgename, zij ze uw bruid, en wees mijn zoon!
Aan een jongen bruigom voegt een jonge bruid, maar de oude aan
Die hear trouw zoo wel bewaard heeft tot de proeft jd was voorb}j ;
Maar gezegend zij de wachter, die mij toeliet tot dit feest,
Want zoo 'k morgen wear gekomen, 't was een dag to last geweest."

LIED VAN ANNOT LYLE .
LEGEND OF MONTROSE) .

Waart gij laag als ik in stand,
0 ! hoe zou m}j 't denkbeeld streelen,
Lief en Iced met u to deelen,
'k Volgde u over zee en land!
Wear u wind en golfslag bracht,
Was ik met u dag en nacht .
Maar het noodlot, dat ons scheidt,
Voert ons op verscheiden wegen :
Dierbre! zij het enkel zeven,
Wat u op uw weg verbeidt!
Mij, mij arme, rest slechts dit,
Dat ik weene en voor u bid.
Wat dit hart to lijden heeft,
Als de hoop het zal ontvluchten,
Brengen klacht of droeve zuchten
Nimmer uit, zoo lang gij leeft ;
't Zal een diep verborgen pijn,
Een verzwegen droefheid zijn.
'k Wil niet kw jnende en in rouw,
Door des levees onspoedsholen,
Droef en halfbezweken dolen,

DII BINT-JAN8NAOHT.

Neon, de mood betaamt der vrouw l
't Minste blijkje van mijn smart
Griefde licht uw dierbaar hart.
DE SINT-JANSNACHT .
Vroeg zit de Heer van Smaylho'm op
En spoort ziln roe en snelt
In eenen door, lange't rotsig spoor,
Naar 't ruige heideveld.
Hij zoekt goon troepen van Buccleuch, l)
Die op de grenzen waakt,
Noch keert Zijn spoor eon v}land toe,
Die 't land onveilig maakt .
Toch dekt hot harms borst en rug,
De malierok Zijn leen ;
Zijn zwaar helmet is opgezet,
Waar h~j eon reue mee scheen.
Eon stalen strijdakst, tien pond zwaar,
Hangt aan z}jn zadelknop,
Zijn arm beschut eon beukelaar ;
Daar prijkt Zijn wapen op .
Hj komt terug, den vierden dag ;
Zi,jn blik is stroef en school ;
Zijn klepper stapt zoo traag hij mag,
Bij 't naadren van 't kasteel .
Hij komt niet van waar de Engelschman
In 't vochtig sekgras beet,
Waar trouwe Douglas met Buccleuch
Voor de eer van Schotland streed,
Buccleuch Ralph Evers boeten deed `)
Voor plunging, kerkroof, moord,
Voor 's priestess vloek en 's huismans kreet,
Glimlachend aangehoord .
Toch is Zijn helm gebult, geblutst,
Zj, n wapenrok gescheurd,
Zjn bill en zwaard verstompt, geschaard,
En met rood blood gekleurd.
Spreek ult : Buccloe.
') In den slag ran Ancram, 1544 .
1'
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Af sjjgt hj snel, bij zijn kapel,
1 er man of maagd hem zag ;
Zijn $uitje klinkt, en ijlings springt
Z}jn voetknaap voor den dag .
Kom bier, m}jn kleine voetknaap, kom 1
Gij zijt nog jong en teer ;
Men veinst niet op uw ouderdom
Trouw 4jt gjj aan uw Heer.
ire onthoudt mij niet hetgeen gij ziet,
Maar dient mij alles aan :
Welnu, erode ik bet huffs verliet,
Wat heeft Mevrouw gedaan? Mevrouw bemint, in weer en wind,
Een eenzaam bakenvuur,
Dat op den naakten Watchfold 1) blaakt
In 't donkey avonduur .
Al riep schuifuit en roerdomp laid,
Al blies de stormwind fel,
Mevrouw betrad bet steile pad
Naar Watchfolds vuurbaak wel .
Ik volgde haar , in stilte naar
Tot waar zij boven kwam ;
Geen waker waakte er bjj de bask,
En kwijnend was de vlam .
zj koos een ruigbegroeiden steep,
En wierp zich achtloos peer ;
De vuren telde ze een voor een
Van 't Engelsch oorlogsheir.
Trouw gaf ik acht den tweeden nacht ;
Het weer was bar en guar ;
Toch klol zij op dien hoogen top
En p aatste zich bij 't vuu .
Maar bjj dat voor, stood in dat our
Beschenen doorr zijn glued,
Een edel beer in krjgsgeweer,
En kwam Mevrouw temoet.
In voile rusting stood hij daar
En sprak de Lady aan ;
Maar storm en regen door elkaar
Liet m geen woord verstaan.
')Een kltp van dten naam.

DE $INT-JANBNACHT .

De derde nacht was stil en zacht ;
De bergwind stak niet op ;
,
'k Nam 't heiml k paar weer heim1jk waar,
Op Watchfolds kalen top.

Toen is een woord door mij gehoord :
Te middernaeht, Sint-Jan,
Kom dan tot n4j, zoo fleemde zij,
En desk niet om m}ln man .
Hjj drilt zjjn speer voor Schotlands eery
En weert zich met Buccleuch ;
Sint-Jansnacht vindt gjj die u mint,
En hare dear niet toe. Dat kan niet z}jn, zoetliefste m jn !
Pat mag niet wezen, neen!
Sint-Jansnacht moet ik zwervend ziln,
Omzwervende en alleen . Wat hoor ik? Gjj, gij weigert mij,
Lafhartig rider! hoe?
Lacht u Been uurtje vrij en blij
In m}jn gezelschap toe?
Green hood die bast ; ik leg hem vast ;
Den wachter zeg ik : Zwijg !
De steenen trap besprei ik knap
Met bier en wilgentwilg .
En daarom flu bezweer ik u
B j 't boetkleed van Sint Jan,
Bzj 't hardsteen kruis in 's Heeren huffs
Bezoek mij daar en dan . Al roert seen waaksche hood de kaak,
Al blijft de wachterstom ;
Schoon zich mijn voet niet hooren doet,
Toch zeg ik niet : ik kom.
Een priester slaapt to haiverweeg ;
H}j merkte hcht m jn schreen,
En zap hjj dat 1k opwaarts steeg,
H~ giste ras waarheen. -Wat priester, priester! sprak zij koen,
Naar Dryburg is zijn gang ;
Zielmissen heeft hj daar to doen,
Drie voile dagen lang.
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Een ridder geldt het, die in 't veld
Het jeugdig leven lief.
Gij leeft mijn vrind, en wordt bemind 0 vrees den priester niet!
Hij keert zich grjjnzende of en snauwt
Met valschen lath haar toe ;
Dat die voor hem de zielmis bauwt
Meteen voor m dat doe!
Maar 't zij zoo ! wachf mij can uw spond',
In 't uur van middernacht!
Dan hebben booze geesten macht
En zwerven spoken rood . -Daar trad hij heen ; zij , bieef alleen ;
M}jn oor vernam nlet meer ;
Ik gaf naar plicht getrouw bericht,

Nu weet gij alles, Heer!
De donkre tint van Smaylho'ms kaak
Ontstak tot gloeiend rood :
Duid uit den schelm! Ik dorst naar wrack!
Bij God! ik eisch zijn dood . -Des Ridders kleuren merkte ik gauw,
Bjj 't schittrend licht der vlam
De luim zijns helms was rood en blauw
En dekte een gouden kam .
Zijn wapenschild vertoonde een brak
Met zilvren halsband om,
't Helmteeken scheen me een jevertak,
Maar die van goudglans glom . Dat is gelogen, stoute knaap !
Gelogen, mid en laf !
Want, slechthoofd, zie ! bij Eildontree 1)
Ligt then gig meent in 't graf! Hoor dan nog meer, hoogedel Heer!
'k Onthield den naam ; verneem!
Mylady sprak then zacht vans nacht :
Sir Richard Coldmghame . •)
Een rifling ging zjn heer door 't l jf ;
Ziln wang werd koud en wit :
Spreek nit : Eeldontrie.
Spreek nit: Oooldingheem.

UT SINT-JANSNACHT.

Het graf was deep ; het1jk was stjf ;
Neen, noolt geloof Ik dlt .
Daar, wear de Tweed ') zi~ n golven schiet,
Bij Eildons heuveltop,
Sliefde, ongezien, een vljand dien
Den bontgepluimden kop .
Men lei hem aft men groef hem ,t graft
Drie nachten ligt hij char En gij: gij zegt : ik zag den knecht . . ,
Jij God! Het is nlet waar!
Het fllkkrend llcht heeft uw gezlcht
Verbijsterd, en de wind
Te fel gewaald, den naam verdraaid
En u misleid, jong kind!
Want weet, in Dryburghs grjjze abdjj,
Daar brengt met dof geluid
De monnikspij de litanij
Voor dezen Richard uit . Hij treedt door poort en hofplein voort,
Bestijgt de torentrap,
En nadert waar de jufferschaar
Rondom zjjn Lady zat .
De schoone Burchtvrouw zit en schouwt
op dal en heuvel neer,
op zilvren stroom en donkey woud
En schilderachtig meer .
Gegroet, gegroet, mijn Lady zoet ! Gegroet! roept zjj hem toe ;
wat nieuws brengt gj,~ van Ancram mfl ?
Wat tiding van Buccleuch?
Een roods plan is heel 't moeras
En stood den v}jand duur ;
Buccleuch beval ons toch vooral
Te waken b j ons vuur. Haar kleur verschiet ; z}j antwoordt niet;
Haar eega zwijgt als zj,j ;
Zij richt haartred naar 't slaapsalet,
En schieljk volgde bj .
1)

9preek nit : Twied.
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De Lady legt, maar 't lukt hear slecht,
Het hoofd ter ruste neer.
H j woelt en wendt zich zonder end
En mompelt keer op keer
f was diep, was dicht en goed,
n geeft geen lijk weerom
En om hem wroet bet wormgebroed
Wat droom, wet schroom ik ? kom ! Het

Het mettenluiden neemt begin,
De vroege dag komt 'an ;
Nu slaapt de Heer van Smaylho'm in,
Des morgens van Sint Jan.
Nu kijkt Mevrouw met naamlooz' angst
B~j 't uitgaand nachtlicht road,
En ziet Sir Richard, hear verlangst,
Die in hear kamer stood!
Neen, neen! Ga been, mijn lief, m}jn lust,
Roept zij hem fluistrend toe
G}j weet, niet wie bier naast mj rust,
Of zit bet levee moe . Al weet ik wie bier naast u rust
En slaapt in 't huwl jksbed,
'k Verhef mijn stem ! 1k weet dat hem
't Ontwaken wordt belet .
Drie nachten heb ik reeds, reeds drie,
Gelegen in n1 jn graft
Het levee nam b j Eildontree
Het vuigst verraad mj af.
Men zong voor mjj de litanijgebeden vroeg en last,
Las mis op mis, maar alles is
Vergeefsch en zonder bast .
Daar, wear de Tweed met snelle vaart
Den voet des heuvels net,
Versloeg mij valsch diens ridders zwaard,
Die naast u rust in 't bed .
En rustloos moet in 't nachtlijk uur,
Nog waken lang, m}ln geest
Omzwerven b j dat Bakenvuur,
Wear wj zjjn saamgeweest .

DE SINT-JANSNACHT.

Had uw bezwering niet geluid
Als in den jongsten nacht,
Voorzeker vruchtloos hadt ge me nitgenoodigd en gewacht. De Lady staroogt ; 4j begint
Te siddren ale een net ;
Maar zij bemint! De min verwint,
En spaart zichzelve niet .
Z}j sleet een kruis met vromen zin
En spreekt het nachtspook aan
0 Richard, zeg het uw vriendin,
Hoe zal 't uw ziel vergaan ?
Is dear voor hear nog heal en heel,
Of alle hoop. verdoofd,
En de eeuwge pijn uw treurig deel? Het nachtspook schudde 't hoofd.
Die bloed verdoet, verbeurt z jn bloed!
Zeg dit uw heer en man!
Verboden gloed dient streng geboet!
Wees dear een voorbeeld van. Hjj nadert, grjpt een bedstijl vast,
En tuurt in 't ledekant
De Lady zwijmt, van angst vermast,
Het nachtspook grijpt hear hand .
Het grijpt hear hand. Hoe brandt, hoe schroeit,
Hoe pjnigt hear die greep!
't Was of een }jzer, rood gegloeid,
Hear vingren samenneep .
Vier zwarte oaten liet die prang
't poet ig sneeuwwit staan,
En voortaan had hat levenslang
Een zjjden handschoen aan.
Dear is een non, voor wie nooit zon
In Dryburgs klooster blinkt,
Hetz j ze in 't oost de kimmen bloost,
Of westli'k
J nederzinkt .
Dear is een Inonnik in 't convent
Van Melrose, uitgebleekt
Door vasten, 't oog tar aard gewend,
Die tot geen stervling spreekt.

HET 3LEISJE VAN TORO .

Die non, in 't donkey celgewelf,
Is Smaylho'ms schoono vrouw
Die monnik, zwijgende in zjn rouw,
De trotsche Smaylho'm zelf.
HET MEISJE VAN TORO.
flat zonlicht daalde op Toro's moor
Met zwakker gloed en matter goud,
En 't windje schudde zacht in 't woud
De blaadren been en wear .
Eon meisje zat daar, overschoon,
Maar mat van oog en bleak van koon ;
Helaas ! aan 't sane kind
Ontzonk de hoop, ontzonk de mood,
Zij paarde tranen aan den vloed
En zuchten aan den wind .
,0 Heilgen, die daar boven troont,
Van waar gij, goad en zacht van aard,
Tot zegen nederziet op de aard,
Eons door uzely' bewoond !
• hove, zuivre Moedermaagd!
Tot wie goon droeve vruchtloos klaagt,
Aanschouw mi,jn smart, mj,jn angst :
Wend nood en dood van Walter af,
Of atom Lenore in 't vroege graf,
Haar eenigste verlangst ."
Al verder klonk bet krijgsgedruisch,
Al zwakker word de wapenklank
En aanvalskreet en zegezang
Versmolt in 't windgeruisch
Met ingehouden adorn staart
Do droeve bosch• en heuvelwaart,
En zucht en weent . - 0, schrik!
Een krijgsman naakt met tragen trod,
Ontsloten is 4jn krijgshelmet,
En onheil spreekt zijn bilk .
,O red, schoon meisje! red u, spoed
• voort! reeds vlucht geheel ons heir,
En die u voormaals heeft behoed,
Die dappre - leeft niet moor . . .
• red u - waarom nog gemard?
Eon speerpunt trof uw Waiters hart,
Ginds hgt h}1 - dood en koud !
• red u - beast u, schoone maagd!

HEILTRUDE .

Straks komt de v"and opgedaagd ;
Reeds nadert jj door 't wood ."
En nauwljjks was des moeden stem
Tot 't geven van 't bericht in staat ;
En z j, met doodszweet op 't gelaat,
Maar nauw1 jks hoort zij hem.
Ach! koud en machtloos zeeg zj near ;
En toen de zoo voor Toro's meer
Ook nederzeeg in 't wachtend west,
Toen was 't voor hem en hear voor 't lest .
HEILTRUDE .
Scherp is hot oog van wie voor liefde blaken,
En scherp hot oor van wie zjj 't hart doorwondt!
Some ken zj, in des levees laatsten stood,
Hot vonkje oog eons holder op doen waken .
De faring was Heiltrudes treurig lot ;
Zij smolt daarheen in onvertroostbre smarter
Maar nu toch zit ze op 't hooge torenslot,
En wacht hem wear, den lievling van hear harte !
Dof was hot oog, dat eons zoo vonklend scheen,
Hear laden moor den uitgeteerd door 't kwijnen,
Zoodat gij, door do donna vingren heen,
Den bleeken gloor van 't nachtlicht kondt zien schjjnen ;
Sonns deed eon bloc, zacht, purperrood, en schoon,
Hear meagre wang eon hooger gloed verwervon,
Dan wear betrok zoo vial eon bleak hear koon,
Dat ieder dacht, hot lieve kind zoo sterven .
Maar hoe verzwakt, oog doden oor en oog
Getrouw hue dienst, verfijnder door hear smarten ;
De wachthond stak oog de ooren niot omhoog
zj hoorde alreeds den lieoeling hears harten!
Eer in 't verschiet eon duistre schim verscheen,
Herkende z j, en wuifde om hem to groeten,
En wrong hear best door 't enge venstor heen,
Als zoo hear dit hem to eerder doen ontmoeten .
H}j nadert -- Neen ! hjj rij dt voorbij ! Hij ziet
Hear aan als zag hij nimmer hear tevoren ;
De welkomstgroet, die aan hear borst ontschiet
Cast in 't gedruisch van zjjn galop verloren ; -Hot slotgewelf, dat met eon hol gerucht
Elk woord hergeoft, hoe fluistrende uitgesproken,
Vernam schier nets van 't flauw, ach jongst! gezucht,
Pat melden moest : Hier is eon hart gebroken .
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Hoor wat ELsJE van
n d
deZaan
Rond en duidlijk deed verstaan :
,Nooit word ik KLAAS GIJSSEN$ braid,
,A1 stierf heel hat menschdom alt,
,Al bleef op dit oogenblik
,Niemand na dan h}1 en iki.
,Voor geen opschik, goad of pracht,
,Voor geen aanzien, rangy of macht,
,Voor wat m' ooit mij bieden wou -,Nooit word lk KLAAS GIJSSENS vrouw!"
.

9

~

Oude JASPER sprak met i echt .
,'t Zegt niet wat een meisje zegt!
,'t Vee verliet den stal nog pas
r Voor 't onts ruitend weide Pas
,Maar ear de aerate melkkoe wear
Naar do warms stallen keer
,Eer hat welig gras verdort,
,Ear 't met sneeuw bestoven worrt ,Zie 'k, al spreekt gij nog zoo bond,
,Dat gij met KLAAS GIJSSEN trouwt."
,De
De eiber" - Sprak hot meis j e wear zijn stokkig nest veeleer,
, Waar hot flu de kievlt doet
,En de grasmusch zit en broedt ;
,Mocht ook zelfs de breeds Zaan
,Zonder schuit of water staan,
,Kwame ook Haarlems duinenrij
,Herwaarts vhegen over 't IJ,
Brak zelfs - wat men nimmer hoort ,Ook een Zaanlandsch boor z jn woord :
,W elk eon wonder ook geschied ,
,ELSJE trouwt HLAAS G4IJSSEN nlet!" -

op

de schoorsteens w" d en z" d
Bredden de eibers als altijd
Haarlems dumen bleven staan ;
't Breeds water van de Zaan
Voerde, als immer, vrij en vlug
Duizend schuiten op zi,~ n rug ;
En zoover men had go hoord
Brak geen Zaanlandsch boar zjn woord ; -~
-- Toch had ELSJES preutschheld uit,
En zjj word KLAAS aIJSSENS braid .
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REBECCA'S LOFZANGI. - 'T VIOOLTJL

REBECCA'S LOFZANG.
(IvANHOE .)

Toen 't yolk, in Abram uitgelezen
ml; zijn Egyptisch diensthuis kw am,
Heeft God de Leadsman willen wezen,
Die alle sorgen op zich nam.
Des daags verrees, voor alley oogen,
De grauwe wolkzuil naar den hoogen,
Des nachts weerkaatste, rood als bloed,
De zandwoestijn een zuil van gloed .
Daar steeg de lof uit voile koren,
Daar deed bazuin en cimbelklank,
Daar Jacobs dochtrenrei zich hooren
Met priesterlied en krijgsgezang . '
Nu zien de volken, die ons haters,
Ons zwervend ras van God verlaten ;
Want sands het u verzaakte, o Heer!
Gedenkt ook Gij uw yolk niet meer.
Maar neen! de scha pen uwer weiden,
Ofschoon gears zichtbre wolk ze leidt,
Toch zal uw zorg hen veilig leaden,
Waar 't hart vol ootmoed naar u schreit •
Licht, dat misleidt, voor hen bewolken,
En, ears den rand van 's afgronds kolken,
Bij donkren nacht een heldre schijn,
Een lamp voor hunne voeten zijn .
Onze arm zal nooit de harp meer beuren ;
Zij ward den volkren tot een buit ;
Geen reukwerk doet uw altaar geuren ;
Bazuingeschal en zang heeft uit.
Maar eenmaal spraakt Gij tot de stammers ;
Geen lamm'renbloed, noch vet van rammen
Ben hart, verbrijzeld, needrig,stil,
Ziedaar hat offer naar mien wil .

'T VIOOLTJE .
Als 't viooltje in 't lindelommer
't Geurig vijftal openplooit,
Mag bet vrij zich schooner roemen
Dan de rijkstgekleurde bloemen,
Wear zich woud en dal mee tooit .
.
I
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Vriendl}jk gloort zjjn gloeiend purper,
Knikkende van morgendauw, -Van zoo'n droppel overtogen,
Blonken me eens twee dierbare oogen
Van nog liefelijker blauw!
't Zonlicht doet den dauwdrop drogen,
Eer de morgen middag wordt, -Ach, de traan der afscheidsrouwe
Blonk in 't oog der ongetrouwe
Ook zoo lieflijk, ook zoo kort.
AAN BRIGITTA.
0 ze niet, melief ! zoo bedrukt van gelaat,
Dot de, lente uwer jeugd is verloopen,
Noch verwjjs mj near vrouwen in bloeiender stoat,
Tot genoegens, die g j nog doet hopen.
Bier de bloeiende April zich met wingerdloof 't hoofd,
Als z}jn ranken nit speelschheid zich krullen :
't Is de gloeiende August, die den druiventros stooft,
Om den beken der weelde to vullen.
Eener nimf was uw leest eens, zoo stank en zoo rannk
Ik beken dot de tijd hear vergroofde ;
Eener ster in uw oogen de vonklende sprank!
Ik beken dot de zorg hear verdoofde.
Maar genoeg dot uw tred zich nog driftig versnelt,
Om na afz}jn me aan 't harts to drukken ;
En genoeg dot uw oog n4j de liefde nog meldt,
Die weleer onze jeugd mocht verrukken,
ELK ZIJN WIJS.
(MARMION.)

Een heiml}jke aandrift, met het leven
Bij de eerste ontwikkling meegegeven,
Deel van onszelf, des onbewust
Beschikkende over zin en lust,
In heel ons wezen ingeweven ;
Of moogl jk, als men 't wet beziet,
Kracht van ewoonheid, anders niet,
Verknochtheld aan wet de oogen zagen,
In die indrnkke1 jke dagen,

ELK ZIJN WIJS.

T:oen alles nieuw was, nieuw en achoon,
V'oert levenslan in one den toon,
En trekt, in spjt van beter w' ten,
One mee aan hear onzichtbre keten.
Zoo dikwijls ik heb aangevangen
Onze ongekuischte, volksgezangen,
Zoo heer1jk in mien kinderoor,
Te doen herleven voor 't gehoor
Dan was 't me ale kwam bjj de eerste tonen,
Mjjn jonkheid zich op nieuw vertoonen ;
Wat ik ale kind gevoelde en daeht
Kwam weder in z jn oude kracht,
En, 'k voelde 't met een nieuw genoegen,
Zich in m4jn nieuwe verzen voegen .
Dan reel die rots, wier kale top
Een burg droeg, voor mijn oog weer op,
Zooals z j met een wondre weelde
Mijn jeugdige verbeeldmg streelde ;
Het gansehe landsehap zag ik weer,
Wear zij de kroon van was en de eer,
En dat ik nimmer zal vergeten.
Onvriendlijk schouwepel ! Naakt en bar
Lag daar de steenhoop, maar van ver
Ontdekte 't oog, in hoek~e en spleten,
Een plekje van hot heflj kst groen.
Een gouden, muurbloem, bljde en koen
To voorschj~n komende uit de reten,
Een plaatsje, daar het geitenblad,
De slingrende elf rank vat op had.
De zon beseheen, docht mil, nets schooners ;
De menschheid bracht het nimmer tot
lets prachtigers of ongewoners
Dan op dien top dat oude slot .
Nog heugt mjj 't ongehoord genot,
Dat heel m}jn kinderziel doorstraalde,
Ale de oude pachter n4j verhaalde,
Met welk een stoutheid, welk een kracht
Eon onverwinlijk voorgeslacht
Van nit dat roofnest nederdaalde,
Om ver en w}jd des Zuidlings land
Te tuchtigen met moord en brand ;
En hoe het, keerende in z jn hallen,
Het woeste zegelied deed schallen,
Den beker schuimen en heel 't huffs
Weergalmen van z}jn wild gedruisch .
Mij dochtt 't geblaas op tromp en horen
Kionk m}l van 't slotplein nog in de ooren,
En voor 't getralied venstergat
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Meende ik de barsehe wezenstrekken
Des hells, die overwonnen had,
En z jn verhit gelaat to ontdekken .
Maar 's winteravonds cars den haard,
Was mij Been mindre vreugd bewaard .
Dan was 't vertelling op vertelling
Van dappren ridden, schoone vrouw,
Getergde wrack, beproefde trouw,
Miskende deugd en eerherstelling ;
Van menig, menig avontuur,
In kluisnaarshol of kloostermuur ;
Maar ook van groote, dappre laden,
Door manners, trouw aan eer en plicht,
Tot heil van 't vaderland verricht
En met zijn lof en dank beladen .
Dan Wallace ! I) wend uw naam genoemd l
Bruce! op uw heldendeugd geroemd!
Dan hoorde ik keen op keen gewagen
Van menig held van later dagen,
Als van burs bergen wijd en zijd
De Clans vergaarden tot den str~d,
1n, waar zij daalden in de velden,
Zoo menig, menig roods rok,
Hun fellen, lang verbeten wrok
En breeders claymore 2) moest ontgelden .
Dan poogde ik, kruipende op den grond,
Het ernstig spel ook na to spelen,
En leger tegen lever stood
Slagvaardig op miln k4jgsbevelen :
Gelederen van kiezels char,
En bier eer bonte schelpenschaar ;
En mite mijn hart bet pleit besliste,
Begr}jpt gij licht dat Schotlands vaan
Steeds raemrilk nit bet veld mocht gaan
En Englands neerlaag zelden mists .
FINGALS GRGT .
(THE LORD OF THE ISLES.)

Als om den hoogmoed of to wijzen
op menscheljjke karat en vlbt,
Deed bier Natuur eer dom verrdzen
Aan de eer haars Scheppers toegew}jd.
Neen ! met geen ander doel verhoogen
De trotsche zuilen bier de bogen ;
1) 8preek nit :
2) $preek uit : aleemoor.
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Neen! met geen ander ooginerk rui4cht
De branding, die bier kookt en bruist,
En, bij ontzagbre tusschenpoozen,
Uit dit eerwaardige geweif
Een weergalm lokt van wat zijzelf
Heeft tot hear eeuwig lied gekozen,
Een weergalm van veal schooner klank
Dan orgeltoon of koorgezang .
Wel mag, van uit bet schuim der baren,
Dit heiligdom op 't uwe staren,
Ions ! en uw trotsche kerk,
Van heerlijkheid tot puin vervallen! -0 Zoon des stofs! veneer uw brallen!
Dit was uw, maar bier is Gods werk.
'fan bet onbewoonde Staffs, dat zich 120 voet boven de oppervlakte der zee
verheft, ziet men in de verte Ibna, een ander eiland der Hebriden, dat ook den
naam van bet Heilige Eiland draagt, in bet Gaelsch 1-Coim-kill, (bedorven voor
H-Cholum-Chills) d . i. Eiland van Calumba's eel . Hier landde, in de zesde eeuw,
nit Ierland daze, in die wateren aerate, apostel des Christendoms ; en sedert ward
bet een eiland vol „yolks, vol kloosters en vol kerken ;" ook vooral vol graven
van doorluchtige personages, die in dien heiligen grond begeerden to rusten .
Van dit apes zdn de merkwaardlge en deals seer schoone overblijfselen nog to
zien. De belangrtjkste zijn die der eenmaal prachtige hoofdkerk . - ?ie m#jn klein
geschrlft: IBna, Amst . 1861.

DOCHTERTROUW.
(THE LADY OF THE LAKE .

Dear z}jn voor menschelijke zielen
Genietingen, al zijn zrj schaarsch,
Die eerder hemelseh zjjn den aardsch ;
En zoo er immer tranen vielen
Gansch vreemd aan elks' onreinen tocht,
En salver, heilig, godlijk vocht,
Dat zich geen angel schamen mocht
Zi,j zijn bet, die sans vaders oogen
Op 't voorhoofd van een deugdzaam kroost,
Een dochter, die zijn grijsheid troost,
Met liefde en eerbied schreien mogen .
ALS DE ZANGER STERFT .
LAY OF THE LAST MINSTREL .)

Neen, noem 't niet dwaas ; bij dwaalde niet,
Die met een vroom geloof beweerde,
Pat, als een Zangex 't leven list,
Natuur een hoorbre hulde biedt
Aan die hear levenslang vereerde ;
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Dat hone klip en diepe kuil
Weergalmen van soil bang gehuil,
De bergbeek overloopt in 't vloeien,
De bloom een traan plengt onder 't bloeien,
Een doffs zucht door 't boschje suist,
Z"n lievlingsplek in b1jJde da en,
Beantwoord door eon plechtigklagen,
Dat door den top der eikenruischt ;
Dat stroomen hunne golven leeren,
Zijn uitvaart met een treurzang to eeren!
SERENADE .
(THE PIRATE.

De schoonheid slaapt, de liefde waakt
En weent, daar 't uur van scheiden naakt ;
Wie geeft m thane zoo zoet een lied to kweelen,
Dat, in uw droom,
Te voorschijn koom
Een beeld, in staat uw sluimrend hart to streelen?
Goon windje suist, goon tochtje zucht
Verkoelend door de lauwe lucht ;
Stil sluipt de glimworm rood met zacht ge$onker ;
Niets dan haar gear
Verraadt een keur
Van bloemen, zich verbergende in hot donkey .
Maar neon, ontwaak, ontwaak nochtans !
Do zoetste droom heeft weinig kans
De werklijkheid in zoetheid to overtreffen .
Ontwaak, herleef,
Zieuit en goof
Uw hart aan 't lied, dat Llefde u aan mocht heffen .
PIB'ROCH VAN DONALD DHU.
BERGSCHOTSCHE WAPENEREET.

Pib'roch van Donuil Dhu,
Pib'roch van Donuil,
Krjjsch oils uw tonen toe,
Dagvaard Clan-Conuil!
Weest gereed, iJj die west
Wat zij beduiden !
Somt in uw kr gsmanskleed,
Eedlen en luiden

PIB'ROCH VAN DONALD DRU.
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Komt nit het rotsig dal,
Daalt van uw heuvelen!
Bomt met het oud geschal :
Winnen of sneuvelen!
Plaid aan plaid, hart aan hart,
Wapen aan wapen,
Samen den dood getart,
Trouw en rechtschapenl
Laat de heerde de heerde,
Den ploeg in de voor,
Set 1jk boven aarde,
De bruid in hot koor.
Graze 't vee als het wild,
En hot wild zonder schroom ;
Kom met uw zwaard en schild,
Clan-Conuil, koom!
Koom als de orkaan, wanneer
Wouden to pletter slaan,
Als de oceaan, wanneer
Vloten vergaan.
Haast u zeer, haast u meer,
Spoed u gezwinder,
Hoofd, dienstman, knaap en heer,
Meerder en minder!
Ha! men komt ; ha! men komt,
Tuk op de zege !
Arendsveer, heigebloemt
Wuift allerwege. ')
Weg de plaid ! 't zwaard gereed !
Wee die weerstaan zal!
Pib'roch van Donuil Dhu,
Dreun tot den aanval !
') ale hoofden der clans sJjn can een arendsveder op de mute kennelUk ; de
gemeenen versieren die met een takje heide,

NAAR LORD BYRON .
Is 't onkruyt, 't is van 't best,
HUYOExs,

AAN CHILLON .

0 Vrijheid! Eeuwge zucht van 't bandenloos gemoed!
Het heerljjkst schittert ge in den nacht der kerkerkrochten ;
Want daar bewoont gil 't hart, dat ge eeuwig blaken doet,
En dat geen banden kept, dan die 't aan u verknochten .
Ja, als een zware boei uw' zonen d'arm omsluit,
Als ze in den vochten nacht des kerkers zijn begraven,
Dan stjjgt des landzaats roem door 't martlaarschap flier braver,
En roept de Faam hun deu d in elks windstreek nit .
Chillon! uw kerkerhol is helllg ; een altaar
Der yr jjheid is uw vloerplaveisel ; 't is betreden
(Totdat, alsof 't een perk van weeks zoden waar,
De koude zarken 't merk ontvingen van zijn schreden,)
Door Bonnlvard ! - o, flat geen andre ze oolt vervang!
Luid roepen z}j tot God om wrack voor zieledwang .

DE GEVANGENE VAN CHILLON .
(EEN VERDICHTSEL.)

Zoo gij mjJ ziet met grauwe Karen,
't Is met de veelheid van mijn jaren ;
Zii werden niet grijs , .
In een enklen nacht tiJ ds
Als somwijlen geschiedt
Door een persenden angst of een hooggaand verdriet.
Geen arbeid heeft mijn kracht geknakt,
Maar veraehtlijke rust heeft mijn leden verzwakt,
Als 'k in een kerker heb verzucht,
Waar het goede der cards en de zegen der lust
Van mijn hart werd geweerd ale verbodene vrucht .
Voor mans vaders geloof heb ik alles geleden,
Heb ik boeien verduurd en om 't sterven gebeden ;
Gelijk hij 't martelvuur verdroeg
Aan de waarheid getrouw, daar zijn boezem voor sloeg ;
En diezelfde getrouwheid heeft heel zijn geslaeht
Ten ondergebracht ;

DE GEVANGENE VAN CHILLON .
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Eens waxen er zeVen,
Thane sta ik alleen ;
Zes offerden hors jeugdig levers,
In ouderdom volhardt er een .
De woede der vervolging deed
Den moed ons wassen onder 't leed,
Twee in den strijd, een in den gloed,
Bezegelden hun trouw met bloed.
Hun dood was ale hone vaders ende,
Tot eer van dien God, dies hun vijand miskende.
Drie andren wachtte een kerkerkot ;
Zie bier hun droevig overschot!
Zeven breede pijlers zijn er in den kerker van Chillon,
Diep en oud en hol en voehtig, eves vreemd ears lucht ale zon :
Zeven grauwe wolf kolommen, wear een schemerzweem op dealt ;
't is een llchtstraal, door een muurspleet in die holen afgedwaald,
't Is een scheemring, angstig sluipend langs den vochten kerkervloer,
Als bet flikkren van een dwaalhcht door de dampen van bet moer .
Dear 's een ring in ieder pijler en een boei in ieder ring .
0, verterend is dat ijzer, voor wien 't eenmaal d'arm omving !
't Llet z~jn teeknen in deer leden, die seen tild verdwilnen doet,
Tot ook weer dit nieuwe daglicht zich voor mij verbergen moet,
Daglicht p}jnlijk voor deer oogen, die sinds jaren 't zonllcbt niet
in bet oosten zagen rijzen, ale mijn blik bet heden ziet ;
Jaren, die 'k niet na ken tellers, weer bereekning mi,j] verging, .
Sinds de laatste moest bezwijken wear mijn brekend hart aan hlng,
Sinds de laatste van mijn broedren in zijn boeien 't doodsbed vond,
En ik levende aan zjn tilde neerlag op den harden grond .
Wi werden elk aan een pilaar
Met korte boeien vastgesloten :
Zoo stonden ziJ gescheiden dear,
De broederlijke lotgenooten!
Zelfs konden wij elkaars gezicht
Niet tiers, tot troost in onze ellenden,
Dan in dat veal en aaklig licht,
Waarbij we elkander nauwlijks kenden .
Dus afgezonderd, schoon vereenigd,
De hand geboeld, maar 't hart verseheurd,
Door lucht noch liehtstraal opgebeurd,
Werd enkel nog ons lot gelenigd
Door nu en den een troostlijk woord
Uit broederlijken moed gehoord,
Een oud verhaal, herinneringen
Van beter tijd, een hartig zingers .
Maar ook die troost nam spoedig af ;
Want onze stem werd hol en zucbtend,
Eon weerklank van dit kerkergraf .
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Goon edam meer, de borst verluchtend,
Die aan zijn galm zich overgaf ;
Neon, nimmer konden dear mzjn ooren
Onze eigen stemmen meer in hooren .
'k Was van ons drietal de eerstgeboren,
Fn dies mjn roeping, near ru docht,
Den mood der andre twee to sehoren ;
Maar, i a der deed wet hi , vermocht.
De jongste, lievling van m}in vader,
Dear hj mjn moeders wezen had
En oogen als azuur bezat,
Geen trof me in onzen jammer nader .
Wie, then 't gezicht niet deren zoo
Van zulk een vogel in zoo'n kouw?
Want hi was schoon als 't morgenkrieken,
Toen dat nog schoon kon zjn voor mpg,
Als voor 't ontwakend arendskieken ,
Door kracht van vleuglen fier en yr j 1
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Schoon als een noordsche dag, niet zwnchtend
Voor heel een zomer is voorbip,
Een zomer zonder sleep, steeds lichtend,
Teig van de zon in sneeuwkleedjj ;
Niet minder frisch en schoon was h~ ;
Zoo holder 't jong gemoed,
Dat nimmer andre tranen kende
Dan dien be minnelijken vloed,
Hem afgeperst door vreemde ellende,
En stroomend tot zijn hand hear wendde .
Ook de ander had een rein gemoed,
Maar strjdbaar voor in 't bruisend blood ;
Stork was hij, tot den kr}jg geschapen,
Betrouwbaar met geweer en wapen ;
Eon die met vreugde in 't eerst gelid
Gesneuveld ware, meer hot knagen
Eons ijzren boeis niet kon verdragen,
En wegkw jnde in eon lot als dit .
Hem ward de boezem op ereten
B" ieder ramm'len van zijn keten .
k za 't, zjn east word uitgedoofd.
De m ne ook sufte in hart en hoofd,
Maar k spends me in van dag tot dagen,
Om 't mij zoo dierbaar overschot
Van 't vaderl}jke hues to schragen
En op to beuren in zijn lot .
Maar achl eon jager van 't gebergte,
Den stri,~ d swoon met wolf en hart,
Wat wilt gtj, dat er van hem word,
Als hem een tinge voebboei tergde 1
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Diep is 't meer Leman ; duizend voet
Zonk 't peillood, dat hat stark kasteel
Liet dalen van zien wit rondeel
En nederzinken in den vloed,
Die 't insluit van rondom ;
En onder 't waterpas der kom,
Was 't wulf, wear 'k met mijn broaden lag,
Door dikke mane, diepa golven
Als levende in dit graf bedolven.
W j hoorden 't water, nacht en dag,
Steeds boven ooze hoofden woolen
En rustloos klaatren ; ja ik zag
't Bij stormig weer,en winterdag
Wel eons de trahes bmnenspoelen ;
Dan trilde soma de rots, en ik . . . .
Ik trilde niet ; hoe zoude ik beven?
1k had verbl jd en zonder schrik
Een eind zien omen aan mijn levee .
'k Verhaalde u reeds hoe 't krachtig hart
M}jns oudsten broers verbrijzeld ward ;
Hag hot z}ln maaltjd staan ; niet of
De sp~js to schraal was of to grof ;
Want ons, een jagersdisch gewend,
Was geen kieschkeurigheid bekend ;
Voor melk, die ons een berggeit bond,
Was 't flu schoon water uit de goof ;
Ons brood, hat was gevangnenbrood,
Als ieder reeds met tranen nette,
Die men v66r ons gevangen zette ;
Brood dat zoolang gegeten wierd,
Als kluistera zich om handers sloten
En menschen hue natuurgenooten
Inkerkerden als wild gediert .
Maar wat kon hem of mij dit schaftn?
Het deed one ziel nosh hchaam aan .
Mans brooders hart was dus geschapen :
Al ware een koninkl}"l ke zeal,
Eens konings baker, konings meal,
Eens konings bed om in to slapen,
Z jn deal geweest, - indien dat hart
De vijje berglucht moest ontberen,
Toch had ik hem in stage smart
De bloom zijns levees of zien tone
.
Waartoe gedraald?. . . h~j stierf . . , ik zag 't .
Te naadren stood niet in mijn macht
Niet om zijn ho+ofd in 't nederbukken
Te steunen, 't oog hem the to drukken,
Ach! hoe ik wringers mocht of rnkken
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De stugge boei sprong niet ears stukken!
Straks wend zijn lijk ontboeid ; men gaf
't In d' eigen killers grond,
Waarop men 't liggen vond,
Een eng en aakhg graf.
Ik smeekte als weldaad of
Pat men 't een plaatsje gonde,
Wear Eon b}j komen konde .
Kleingeestig zij 't, maar 'k dacht,
In dezen kerkernacht,
Was alle rust verboden
Aan levenden en dooden !
Ach, had 'k dien wensch gesmoord!
Men glimlachte en groef voort,
En dekte 't 1jk, zoo waard,
Met harde, pumige aard ;
En, benglende over 't graf,
Hing dear de zware keten af,
Gedenkmerk, zoo wreedaardig
Een moord en zulken moorders waardig!
Maar hid, ons alley room en kroon,
Sinds zjjn geboorte een liefste zoon,
Zijn moeders beeld en even zacht,
De Benjamin van zijn geslacht,
Aan wien mijn vader 't laatste daeht,
Als hem de martelvlam deed sneven,
Mijn hoogste zorg, voor wien 'k mijn levee
Nog wilde rekken, opdat hij
Getroost zou zijn, en eenmaal vrjj !
Hjj die, door jeugd of mood bezield,
Het blonde hoofd nog bovenhield,
Ook hid verkweelde, hij verzwakte
En kwi~nde als 't , roosje dat men knakte .
't Is altijd vreesl}jk om hot levers
Eons mensehen borst to zien begeven
k Zag 't uitgestort in stroomen bloods,
'k Zag t worstlen met de macht des vloede,
Ik zag des kranken jammerkoets,
Wanneer, bij 't wroegen des gemoeds,
De zondaar raaskalt in zijn vreezen
Maar nooit een schrikbrer dood den dezen ;
Schoon vreemd aan al dat zichtbaar leed,
Trof hij zijn doel niet minder wreed .
Langzaam smolt hij weg en zacht,
Lieflijk zonder traan of zuchten,
't Lijden scheen hij slechts to duchten,
Om mij, dien hij tot wanhoop bracbt .
Het blosje, dat zijn wang ontgloeide
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En met bet grof to spotten scheen,
Vertlauwde allengskens, bleekte, en vloeide
Ge1jJk een regenboog daarheen .
Toch bleef ziJ n oog in 't kerkerduister
Nog glinstren van zijn ouden luister.
Geen klacht werd uit zijn mood gehoord ;
Geen zweem van wrevel, niet een woord
Van spilt om t lot ziJn jeugd beschoren ;
Maar wat, wat deed zjn mood mil hooren?
Een blijde erinring van 't verleen,
Een uitzicht, dat zijn hoop verscheen,
Alleen maar om mijn hoop to schoren !
Want ik verzonk in mijmrmg - ach!
MJ~ trof de laatste en zwaarste slag .
Op eens vermmderde , ook bet balm,
Het kreunen van zijn ademtocht,
Dat hij, vergeefs, wel duizend malen
Mij to vefbergen had gezocht .
Hoe lulsterde ik of ik 't nog hoorde!
Helaas ! bet traagde, stokte, smoorde,
held op, stood stil ! . . .
lk schreeuwde 't nit met bang gegil!
lk moist, de jongling moest bezwijken,
Maar 'k poogde 't denkbeeld oog to o ntwijken.
l k riep ; mij docht, 'k vernam geluid,
Mijn zielsangst wrong,
Met ~enen sprong,
Een schakel haar omschalming uit ;
k Vloog toe - en vond hem'1 Neen !
Ik, ik bewoog miJ' bier alleen ;
lk slechts, ik leefde in 't aaklig oord
Van nacht, gevan g enschap en moord,
1k, niemand met mij, ik
Haalde adem in die plaats van schrik.
Ach de eenge, laatste, dierste band,
Die mij aan aarde en menschbeid bnd,
Was nu verbroken in then stood,
En bmnen dezen kerkerwand .
Mijn broedren warm beiden been ;
Een o dien grond, een an then grond,
En irk - ik bleef alleen . . .
lk greep zijn hand, - moat lag ze stil, De m ne was al even kil !
ik had geen kracht mij op to geven
Van de aard, en k voelde toch to levee ;
Een treurige bewustheid dan
A1s moat men lief had 't niet meer k an .
fk kon niet sterven van verdriet
En waarom niet ?
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Geen aardsche hoop die 't mj belette ;
Maar 't was 't geloof, dat zich verzette,
En mij een wellekomen dood,
Naar eigen wil en keus, oerbood.
Wat daarna 4j geschied
Vernam ik, weet ik niet .
Eerst waken licht en lucht daarheen,
Toen 't duister zelve, naar mij scheen~
Ik dacht niet, 'k voelde, 'k lead niet ; neon!
'k Lag op de steenen, zelf een steep .
Ik wist niet of 1k droomde of waakte
'k Zag neVelbeelden om mij heap,
En alles wat tot mij genaakte
Was bleak en flauw
En vaal en grauw ;
't Was nacht noch dag
Hetgeen ik zag,

Zelfs niet dat haatlijk kerkerschemeren.
Wat n4j voor de oogen scheen to wemeren,
Was ruimte zonder perk of palen,
Voorwerpen zonder pleats of stand,
Met eeuwig wervlen, wielen, walen
Omzwierend buiten elk verband ;
Geen lucht, geen zee,
Geen licht, geen sterre ;
Geen wel, geen wee ;
Nabij noch verre ;
Geen dalen, geen stijgen,
Geen schokken, geen scoot,
Maar angstigend zwijgen,
Werktuigelijk hijgen,
Goon leven, geen dood ;
Een drijven op wolken
Doorzichtig en gel,
Eon zinken in boomiooze kolken . . .
Eon dalende nacht voor de ziel . . .
Op eens! wet geluid?
't Is eens vogels gefluit ;
Hot verpoost, en gaat . Voort, Schooner een zang had ik mmmer gehoord .
Tranen van dank kwamen op in nujn oogen ;
'k Was voor eon wijl aan mijn kerker onttogen . . .
Helaas ! al to viug
,.
Swam mij hat droevig ,bewustz}ln terug.
't Waren de muren, de p}jlers, de rln~en,
'b Was wel de vloer, en de scheemrig e, gloor,
Die door de tralies en spleten kwam drmgen . . .
Drong ook de vogel daardoor?
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Zoo scheen 't ; maar, hoe ook ingekomen,
Mak sprong bet diertjen om en road ;
Veel makker nog dan op de boomers ;
Een lieve vogel, schoon en boat.
`Veer hief hij aan, met zilvren zangen E
Vat stroom van milde melody,
Alleen voor mij,
Werd door mijn ooren opgevangen .
Nooit zag 'k z jn wederga voorheen,
Nooit zie ik zijns gelijken . 't Seheen
Hid had, als ik, een vriend verloren .
Maar was niet z66 mistroostig dat
Hij , niet nog troost voor andren had ;
Of, hi had mj tot vrlend verkoren,
En iwam met balsem voor een ziel
Die nets op aard meer overhiel.
Hij bracht mij, door zijn zang zoo teeder,
Tot denken en gevoelen weder .
Ik west niet of hIj de open lucht
Verliet of, uit zijn kooi ontvlucht,
In 't lot kwam deelen van de mijne ;
Maar wetend wat gevangenis
Voor 't vrjlgeboren schepsel is,
Hoe kon ik wenschen naar de zjne ? . . .
Of mocht hij ook, in vogelschpn
Een bode nit beter oorden zijn! . . .
Want -- moog mij God gena verleenen
Zoo die gedachte zondi zij,, .
Die, als ze wederkeert in mj,
M}j tevens lechers doet en weenen Somwj1en dacht ik of wellicht
"ns broeders geest voor mijn gezicht,
Inkdie estalte m j omwaarde
En tot m }j~n troost me aldus verscheen, . . .
Maar eindlijk vloog de vogel been,
En toes bewees hij zich van ,de aarde ;
Want immers, zoo 't de vrije geest
M}jns lieven broeders waar geweest,
$ had niet nogmaals m begeven,
'k waar niet nogmaals dus alleen
pus dubbel-eenzaam nagebleven ;
Alleen als t ljk in t doodsgewaad,
Als een verlaten wolk alleen,
Dear heel de hemel helder staat,
En alles blauw is om hear been ;
Eon rimpel op 't verbl}jd gezicht
Des dags, en die dear niet moest wezen,
Ale 't zonlicht helder is gerezen,
En alles blijdschap is en licht .
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Daar kwam verlichting voor mijn lead.
Mijn beulen warden minder wreed .
Ik weet niet wat hun ziel Verzacht had .
Zij waren wel gehard genoeg
Om 't kruis to aanschouwen dat ik droeg,
Zoo lang ik tot dat dragen kracht had.
Maar hoe de reden 4j, zoo was 't De keten ward nlet saangelascht,
Die 'k doorbrak in mijn angst ;
'k Had flu de vrijheid dat 'k mijn krocht,
Van hoek tot hoek, doorwandlen mocht,
De dikke muren ,angst,
In lengte en breedte heen en wear,
of 't hol doorkruisend op en near,
En dan om elken pijler heen,
En dan wear keerende in mijn schrean ;
De plek slechts sparende, als ik trad,
Waar men mijn broers begraVen had ;
Want dacht ik dat mijn stag wellicht
Hun laatste rustplaats zou ontwjden,
Dan draaide me alles voor 't gezicht
En kromp mij 't hart van naamloos lijden .
'k Wist in den muur een hol to waken ;
Niet om tot vrijheid to eraken ;
De vrijheid was mij weimg waard,
Nu 'k mats meer lief had op daze aard ;
Wat kon deer wereld mi,j nadezen
Dan slechts een ruimer kerker wezen'1
'k Had vader, bloedverwant, nosh kroost,
Geen menschlijk hart
Deelde in mijn smart,
'k Bedaeht dit . . . en hat was me een troost ;
Want aan hun lead to moeten denken
Had mij de harsens kunnen krenken, Maar 't heeft mij als een trap gediend,
Want 'k wenschte 't venster uit to gluren
En Tangs hat hoog gebergt' to turen,
Met al de kalmte van een vriend.
Ik zag de bergen . - Lot noch tijd
Had hen als mij 't verval gewijd . Ik zag de sneeuw
Van eeuw op eeuw
Nog altijd op hun kruin getast,
Het meer, dat aan hun voeten plant,
Des RhBnes breeden vloed ;
Ik hoorde 't bruisen van den stroom,
Waar hij een holle rots ontmoet,
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Of voortrolt langs der ei~en voet,
Die p4jken aan 4jn zoom :
Ik zap de stad in mist bedolven
En witte zeilen op de golven,
Zich derwaarts spoedende in 't verschiet ;
'k Ontdekte ~~n eilandje in de verte,
En dat sprak troostri,j'k tot mijn harte ;
Een klem green eland - ooter niet
Dan 't duister oord van min verdriet :
Drie hoega boomen droe z n road ;
De golfjes vloeiden 't mn•miend rood ;
De bergwind ruischte 't lieflijk over,
Bloemstrniken dekten 't met hun borer,
Zoo zoet van geur,
Zoo schoon van kleur,
Abs 'k nimmer bloemstruik vend ;
De vissehen zwommen langs hot slot,
In wellustig gent ;
En d'aadlaar, door den wind gedragen,
Scheen web zijn steilete vlucht to wagon,
want nimmer vboog
IIij zoo s tout en zoo hoog
Als thane mijn oogen zagen!
Dit kostte een nieuwen tranenvloed,
En weer ontzonk mijn ziel de mood,
En 'k wenschte, droevig zuchtend, dat
'k MJn boei maar niet verlaten had
En teen ik of klom naar beneon
Viol 't duister eons verb1 jfs zoo' droef
Mij op de leen
Als lood,
Het was mij of een graf zich aloof,
Waarin 'k een dierbren vriend begroef,
En tech had min vermoeid ezicht
Behoefte aan n euw gemir van bieht .
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Zoo sleet ik . . . maanden . . . Karen . . , dagen ?
Ik woof hot niet, ik sloeg gees acht,
Ik hie1d Been tel van dag of nacht,
Waar de oo en tech gees uitzicht zagen,
Dat in mijn lot verheldrmg bracht .
Pooh eindlJi
• k trad de reddeng toe
k Was vrj} - maar vroeg waarom noch hoe .
Het was op tt laatst miJ• reeds om ,t even
Geboeid of ongeboeid to levee :
De wanhoop was mijn vriend alleen ;
En due teen• men in 't ai nd verscheen,
En van mijn uitgedorde been
Ret overschot der boeien slaakte,
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Was 't hol, wear elk van gruwen zal,
Mijn thuis, n4jn ei endow, min al!
En ' schroomde schier, then 't uur genaakte,
Mij of to scheuren van een krocht,
Waaraan de tijd mij had verknocht,
Waar 'k met de spinnen vriendschap maakte,
Die 'k dikwijls, iwrende in hear web,
Met afgunst gftgeslagen heb ;
Wear 'k, als de mean wet helder glanste,
Het muisje soma met wellust zag,
Wanneer 't met luchte sprongen danste,
op d' eigen vloer wear 'k nederlag.
W ' immers waren huffsgenooten,
En ik, de vorst van elk geslacht,
1k heb tot gener dood besloten,
Al faalde 't mij aan list nosh macht.
Ja zelfs -- al schijnt het bittre spot 1k en mijn keetnen werden vrinden :
Zoo ken gewoonte en tijd verbinden,
En ons verzoenen met ons lot!
Ja, wederkeerende in de lucht,
Hernam 'k de vr}jheid met een zucht.
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MAZEPPA.
,H}j, die toentert}jd dezen post bekleedde, was een Poolsch „ edelman, MAZEPPA genaamd, geboren in de Pelts van Podolie ; h}1 was
als page van JAN CASIMIER opgevoed en had aan liens hof eenige
bekendheid met de frame letteren opgedaan . Een intrige, die h}"
in zjjn jeugd met de vrouw van een Poolsch edelman had, ontdekt
z"ode, list de echtgenoot hem geheel naakt op een wild paard
bnden, en in dien staat aan zijn lot over . Het paard, dat wit de
Ukraine was, keerde derwaarts tern en bracht er MAZEPPA half
dood van vrmoeienis en honger . Ee ige boeren kwamen hem to
hulp ; hid vertoefde fang in hun midden, en onderseheidde zich in
menigen strooptocht tegen de Tartaren . Zjjn meerder inzicht gaf
hem een groot overwicht onder de Kozakken en zjjn van da tot
lag hooger klinkende befaamdheid noopte den Czaar hem tot Prins
van de Ukraine to verheffen ."
VOLTAIRE, Geschiedenis van %argil X11, pag.196.

,,Een paard werd onder den vluchtenden en vervolgden koning
gedood ; de kolonel GIETA, gewond, en al zijn bloed verliezende,
stood hem bet zijne af. Zoo herstelde men op de vlucht tweemalen
dien overweldiger in den zadel, die gedurende den slag niet to
paard had kunnen stijgen."
VOLTAIRE, Gesehiedenis van Karel XII, pag . 216.

S

,,De koning trok met eenige ruiters fangs een anderen weg af.
Het rjjtuig, waarin h}j zich beyond, brak op den marsch ; men hielp
hem weder to paard. Tot overmaat van tegenspoed verdwaalde hij
des nachts in een woud ; dear, w}jl zijn cooed zone uitgeputte kracht
niet meer to gemoet komen kon, de smarten van z jne woods door
de vermoeienis ondragelj, k waren geworden en zijn paard afgemat
neergeva fen was, legde hj zich voor eenige wren aan den voet van
een boo ter rusts in evaar van ieder oo enblik door de over,
winnaare, die hem van ellskanten naspoorden, dvervallen to worden."
VOLTAIRE , Geachiedenis roan Karei X II. pag. 218.
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Het bloedi werk de heete da
Van Pultawa's vermaarden slag
Waar t kri~gsgeluk bet vorsthjk Zweden
Verlaten had, was doorgestreden .
In 't road lag een verslagen heir
Met uitgeputte krachten veer.
De zege, die de trouw zoo heilig
Als hear ontrouwe aanbidders houdt,
Sohonk thane den Czaar hear kronengoud,
En Moscow's vest was weder veilig ;
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Mezarrs,
Tot dat een h" sel}1k er dag
Een trotscher vjland
d naadren zag,
Tot dat een onvergeetbrer jeer
Een machtiger
veroveraar
.
Zou stwten met een Teller slag,
En in een diaper nacht doer zmken
Een star, die als een zon mocht blinker.
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Zoo had de teerhng zich gekeerd .
Aan Karel ward de vlucht eleerd
~ dag en nacht, door veld en vloe d,
BJ
Bespat met eigen bloed en 't bloed
Van zijn getrouwe duizendtallen,
In zulk een nederlaag gevallen.
Maar niet ~~n mood onislu'it, wrens klacht
op zjn vernederde Eerzucht smaal,
Ofschoon de waarheid, daze meal,
Niets heeft to duchten van z" n macht .
Zjn Paard, bezw" ~kt Gieta 8eeft
Hem t zjne, wacht' den Rue, en sneeft .
Ook dit stort near, na vale n4jlen
Van onverpoosd en nutloos jlen,
En in bet di st van 't donker wuudd,
Pat afsteekt tegen
't vlammig g°
.
Van wacht- bj wachtvuur, dat van veer
Doet zien hoe hem 't vijandlijk heir
Omrmgt, strekt zich een koning near .
Is dit, is dit hat lauwerbed,
Dear heel een retie 't zwaard voor wet ?
Men geeft hem, machtloos, uitgeput,
Een ruwen boomtronk tot een stut
ZiJ n words is strak, heel 't 1"~f veretb" fd
De nacht is kil en zwart,
Terw}ll de koorts van 't jagend hart
De sluimring nit zijn oogen drjjft .
Zoo hgt hjj dear ; en toch . . .
Een koning is hij nog!
Een koning, die in 't uiterst lead
Zi'n zor en to beheerschen west ;
Ja ondegwor en zi n ze en stil
Als eens de volkren voor zjjn wil.
Zjjn legerstaf . Hoe kleen eon hoop,
Helaas! rinds 't njjdig lot
Die in eens enklen da'gs verloop
Gedund heeft! Maar dit overschot
Is ridderljk en trouw,
Elk hunner zit dear, 't hart vol rouw,
En zwjjgend tar aard
B j koning en paard ;
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Want mensch en beest z}jn, in gevaar
En nood, ale broeders met elkaar.
In schaduw van een eiktronk, oud
En gr}js gelijk hij zelf reeds, maakte
Mazeppa, zich een leger klaar ;
De Ukramsche Hetman, rustig, stout
In 't veld, en vreesliJ'k waar hij naakte .
Maar eerst wreef hjj met zorg zjn roe,
Van 't rennen afgemat ;
Toen spreidde hjj 't een bed op 't mos
Van saamgegaderd blad ;
Hij strookte maan en hoefhaar glad,
En maakte bit en singel los,
En zag met blijdschap, dat het at ;
Want zeer had hi,~ gevreesd
Pat zijn amechtig beest,
In nattigheid en koude,
Te grazers weigren zoude ;
Maar 't was, gelijk zijn heer,
Gehard in wind en weer,
En, even vurig ale gewillig,
Voor bed en tafel onverschilhg.
Ruig, forschgespierd, en snel ter been,
G eheel Tartaar van top tot teen,
Zoo droeg 't zjn man door 't veld,
Was onderdanig aan zjn stem,
Verscheen op 't roepen van zijn held,
En kende, nit allen, hem .
Schoon gansehe benders het omgaven
En, zonder maan of ster, de nacht,
Dat paard zou aan zjn zijde draven
Van avondstond tot morgenwacht .
't Beest had zijn eisch. Mazeppa spreidde
Z"n mantel onder d' eikentak,
aarbij zijn lane in de aarde stale ;
Maar voor hjj zich ter ruste bide,
Word eerst nauwkeurig onderzocht
of able wapentuig den tocht
Met eer had doorgestaan ;
Of 't kruit was op de pan gebleven,
De steep in staat was vuur to geven
En vaststond in den hasp ;
Hij trok zjn label uit de scheede ;
Bezag nauwlettend punt en suede ;
Keek riem en draagband na . Eerst toen
Grasp h j naar 't sober ratioen,
flat luttel vocht, het luttel bro'bd,
Pat legerflesch en knapzak bond,
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En deelde daarvan gaarne merle
Aan Karel zelf en aan zijn stoat,
Met vrij wet onbeschroomder mood,
Dan of hid in z}lns konmgs zeal
Had neergezeten tot hat meal .
En Karel nam 't hem aangeboden',
En plooide een lath op 't bleak gezicht,
Als achtte hjj zijn pjlnen licht,
En waren wonde en lead evloden.
H,
" sprak : ,Van heel m}ln legerstaf
Soon weinig tray en ver van laf,
Heeft Been, in schermutshng, of marathon, of plicht,
Zoo weinig gesproken en z66veel verricht,
Als gij, Mazeppa ; 'k peis dat de aarde
Nooit Deter pah,rd en ruiter baarde,
Van Alexanders tijd tot nu,
Dan uw Bucdphalus en u ;
Der Scythen ruiterfaam verdwijnt,
Zoodra gij in hat zeal verschi,jnt ;
Goon rijder half zoo kloek . . ."
~,En echter,"" sprak Mazeppa, ,,'k vloek
De school dear 'k r files heb genomen !"
,En toch is 't u zoowel bekomen'1"
Was Karels antwoord aan den held .
„Mijn Vorst,"" sprak daze zonder schroinen
„'t Verhaal daarvan dient uitgesteld .
'
wij hebben op dees tocht niet slechts
Nog menig marsch to good,
Ook volgt de vijand op den voet,
En overvalt ons links en rechts.
Veal dat one gunstig wezen moat,
Eer we ons een nachtkwartier bereiden
En onze paarden vreedzaam weiden
Aan d' overzij van gindschen vloed .
Uw Majesteit heeft rust van nooden,
En 'k heb voor u en does uw staf
Mi,jn dienst als schildwacht aangeboden . . .
Maar Koning Karel liet niet af.
,Neon," sprak hij, ,Hetman ! wil verhalen ;
Onthou mij uw vertelling niet
Licht komt de slaap, die nog me ontvliedt,
Weldadig op mijn oogen dalen !"
,,,,In doze hoop, mijn Vorst! zal 'k trachten
Eon v}jftig gear in mijn gedachten
Terug to treden. 'k Telde pas
De twintig ; Casimier regeerde ;
Jan Casimier, wiens page 'k was,
Dien 'k zes jeer als gebieder eerde ;
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Een "s manarch ; ronduit gezeid
Gansch anders dan Uw Majesteit ;
Hjj zocht geen oorlog en verwon
Geen land, dat hid niet houden kon ;
De r jksdag-questies uitgenomen,
Was in zijn tijd de rust volkomen ;
Toch had ook hlj zjn ongerief,
En - wle heeft dan geen leed to schromen r Do muzen en do vrouwen lief .
Zoo moei1 jk konden zjj 't hem waken,
Bat hij een wijl naar kr jg kon haken ;
Maar s oedig bluschte zich die vlam,
Daar h ' eon ander liefje nam,
Een ander book zich voor hot lezen .
Daar moest geen krimp van feesten wezen,
Waarop heel Warschau samenkwam,
Om al de pracht der edellieden
En schoone vrouwen to bespieden,
Aan hoofd en borst en sleep verguld,
Waarmeo zj,jn hof was op gevuld.
Hi' was de Salomo van Polen,
Naar de uitspraak van heel t Poolsch Parnas .
Een enkle slechts van 't dichtrenras
Die zonder jaargeld om moest dolen,

Zei dat dit lags vleitaal was .
Zijn vorstenhof was Phebus tempel .
lk ook, ik offerde op zijn drempel,
En schreef als ~hooplooze Agathon"
Een liedje, dat met Achl begon .
Daar was eon zeker graaf, geboren
Uit oud geslacht, een paladijn,
Rijk als eon zout- of zilvermijn 1),
Trotsch naar versant, dat last zich hooren
Ale mocht z1J n of komst hemelsch zijn.
Hi' was zoo hoog, zoo aadlijk, dat
Hj slechts den vorst tot meerdren had ;
En door 't besehouwen van zijn schat
En 't staren op zijn eedle vaderen,
Wier blood verbasterde in zjjn adorers,
Gebeurde 't - somtijds ziet men dat -Dab onze man zich ook verbeeldde
Dat hij in hors verdiensten deelde .
Zijn vrouwtje scheen bet anders toe,
Die, dertig 'aren met hem scheelde ;
Zlj word hem daagllJ ks meerder mod,
En na wat wensehen hopen, vreozen,
')De vergeltjking met een zoutmgn zal men mogel jk in eon Pool toegeven, de
r~k4om vZn wiens land grootendeele in zoutmUnen bestaat.

MAZEPPA.

Eon trees of wet, die zjj hear deugd
Een billjjk offer hield to wezen,
Een dartlen bhk op Warschau's jeugd,
Een smachtend lied, een wulpschen dens,
Verbeidde z j alleen de kans
Om de echt, aireede in 't hart geschonden,
Te breken op den weg der zonden.
'k Was toes een knaap van melk en bloed,
En nu 'k mjjn levensavond groet,
Durft u mjjn mood gerust verklaren
Data, in m}jn schoone jonglingsjaren,
Bid edelhen en ridderstoet
Er uiterst zeldzaam manners wares,
Wien zoo veel hartstocht in het bloed
En dwaasheid was in 't hoofd gevaren .
'k Was jeugdig, dartel, vol van moed
En krachten ; 'k droeg hat hoofd
Ook vrij wet rechter in die dagen ;
Nn is 't van alle schoon beroofd,
Maar 't scheen toes anders voor die 't zagen.
Mn nu gerimpeld aangezicht
as toes gevuld, en kleurde licht ;
Sinds hebben zorg en oorlogsplagen
En tjjd me een ander man gemaakt,
En 'k werd gewis door vriend en magen
op :t wreedst verloochend en verzaakt,
Zoo zi,j mjn gistren met m}jn heden
In vergelj)king lieten treden!
Maar dit verval begon reeds, eer de tied
Mj n tronie zieh ten dagboek had gewxld .
G}"j west het, Koning! met de jaren
Bezweek mjj heldenmoed noch kracht,
of 'k zou u, in dees kouden nacht,
Hier onder 't bedgordjjn van blares,
teen oud verhaal doers hooren ; - maar'k ga voort!
Theresa had mijn ziel bekoord .
Ztj staat ,zoo duidhlk m}j voor 't oog,
Nog nu, m}jn Vorst ! als gmdsche hnde,
Hoe vreemd den dat 'k gears woorden vinde,
Waarmee ik u hear schildren moog,
Die ik zoo vurig ease beminde!
Zjj had hat Aziatisch oog
Van hear, die uit de mangling sproten
Van onze Poolsche landgenooten
Met schooners van een Turksch geslacht ;
E itzwart gelijk dees donkre nacht,
Maar van een glass doorgloed,
Als wear de mean de donkerheid

S

MAZSPPA .

Van 't duister mid'naehtuur mee scheidt,
Aia 4j de zwarte wolken kliefde, Groot, donkey, dr}jvende in een vloed
Van zachte teederheid, gansch liefde,
Half kw}jning, en half vuur, - een blik
Als die van martelaars in 't sneven,
Verrukt ten hemel opgeheven,
Als bracht de dood hun vreugd voor schrik ;
Een voorhoofd als een meertjen effen,
Wanneer geen windje 't komt verheffen,
Waarvan geen enkel golfje wiegelt,
En waar de hemel zich in spiegelt ;
Een wang, een lip, - wet pogo ik toch ?
Toen minde ik hear, en 'k min hear nog,
En als een man, wien goed en kwaad
In uitersten ter harte gaat.
Ach, de jjdle schimmen van 't verleden
Vervolgen ons in d' ouderdom,
En zelfs op dit noodlottig heden
Ziet nog Mazeppa daarnaar oni .
Het lot bracht one bijeen ; wij zagen
Elkaftr in 't oog ; ik zag hear ears,
En zuchtte ; ook zij deed zich verstaan,
Sehoon z}j geen enkel woord dorst wagers .
o, Duizendvuldig zijn de teekenen
En wenken, die men hoort en ziet,
Maar door 't verstand niet na to rekenen,
Voel-, merkbaar maar verklaarbaar niet .
Dear is een uitdruk der gedachten,
Die 't overkropt gemoed ontsnapt,
Door andrer aandacht ras betrapt,
Eer eigen hoofd en hart bet wachten
Verstaanbaar toch en duidlijk, die
Een gloeiend snoer van sympathie
Tezamenschakelt, waar zich 't hart
Van d' onervaarnen in verwart ;
Die als elektrisch leidsnoer 't vuur -Die zegt ons hoe ? - weet mee to deelen,
't Van ziel op ziel doet overspelen,
En heerscht op drifters en natuur .
Ik zag hear aan en zuchtte . Ik weende,
In eenzaamheid en stilte. 'k Zocht
Hear - hoe mijn hart ook muiten mocht
To n4 den, tot ons 't lot vereende,
En ik hear, zonder achterdocht
Te wekken, yr j ontmoeten mocht .
Toen wens~hte ik en besloot to spreken ;
Maar zwak en bevend bleef nun stem,
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En al mijn woorden misters klem,
Of bleven me in den gorgel stokers .
Daar is een zeker sp el ; 't verslijt
Op zoutelooze w" s den tijd ;
Het beet - maar 'k hob den naam vergeten ;
Doch 'k weet -- ofschoon ik ook vergat,
Hoe 't lot bet zoo bestoken had -Wj waren seam er toe gezeten .
lk vroe niet of 'k verloor den won,
't Was mj genoeg zoo na to wezen
Dat 'k ieder woordje hooren kon,
En in bet lieflijk oog kon lezen
Van mjjner hefde wit en bron .
'k Scheen als een schildwacht acht to geven
Op alles wet zij heeft bedreven,
o, Worde in dozen donkren nacht,
Door de omen zoo bun plicht betracht!1
Tot dat ik merkte, en 't bleek mij wel,
Dat ze ook been hart had voor hear spelt
En zoo zij 't met ten eerste staakte,
't Was dat de speeldisch, wear ze aan zat,
lets zeer aantrekl jk voor hear had,
Ofscboon hear kans nosh wlnst vermaakte,
Toen plotsling 't denkbeeld in me ontwaakte
Fn me als een bliksemstraal ontRt~k
Bat dear iota zijn moest in hear wezen,
Dat mij mijn vonnis niet doen lezen,
Noch of kon w}jzen, en - ik sprak .
dnsamenhangend was miju reden,
n min welsprekend vast - maar , zij,
E keerde een luistrend oor tot mil
Zij hoorde me aan, en 'k was tevreden .
Die eenmaal hoort zal 't nogmaals doen,
- Zoo vleide zich min liefde toen Haar hart is niet voor 't mijn gesloten,
En weigren is nog geen verstooten .
1k minde en wend bemind . Men zegt
Me, o Koning ! dat gij nooit de zoetheid.
Waarmee die zwakheid 't jong gemoed vleit,
Gekend hebt, nosh uw hart verhecht.
Zoo 't wear is, 'k zal 't verhaal u sparen,
Van 't geen mij sedert is weervaren
Op 't stuk van teedre minnepijn ;
Hot moot u ongerijmdheid z jn .
Maar ieder mensch is niet geboren
Om op ziJ'n drifters to gebien,
Of om als gj, zich vorst to zien
Van nation, hem toegezworen,
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En tevens van zichzeif. Ook ik
Ik bee een vorst, of liever was 't,
Hoofd over velen die, als 't past,
Van duizend levees vjj beschik,
En duizenden van oorlogslieden
Doe draven op mijn week ; maar kracht
Om op mijn driften to gebieden, . . . .
Ik heb het nooit zoover gebracht.
Doch aan w" vender. 'k Minds en werd
Bemind, een zalig lot op aarde,
Voorwaar . - maar die het zoetst ervaarder
llien etaat het op ,de wrangste smart.
Ik zag hear heimljjk, en bet uur
Dat me aan hear voeten bracht,
Was lang en pijnl}jk afgewacht,
En met een boezem enkel vuur !
't Was of mijn wezen werd verslonden
in 't smaken van dat luttel stonden ;
De erinring van geheel mijn levee
Herroept geen andre mil zoo zoet,
En k zou, met een verrukt gemoed,
De Ukraine en al ten bests geven,
Mocht ik ze nog sees over levee ;

Maar„ als die page van weleer,
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Die rake page, die zich heer
l ocht achten van een hart , zoo teen,
En van z}in deugdzaam z}i.dgeweer ;
Die page, die geen andren schat
Dan frischheid, jeugd, en kracht bezat.
Het was in 't heiml}jk dat we ons zagen.
Men zegt wel, 't is een dubbel zoet
Wanneer m' elkander dus ontmoet
'k Beslis zuiks niet ; maar 'k had mijn biped
Gewillig veil gehad,
Indien ik met een vrij gemoed
Haar ale mijn eigendom, min schat,
Voor t open oog had mogen leaden
Van bel ieke aarde en hemel beiden!
Ach hoe zj zich verber en moo g,
min valt lichtin 't oog.
De thd den wrake kwam . Men bracht
Mij upon den Graaf. Ik werd gewacht
Met enkel woede en wreedheid . Neen!
'k Was ongewapend, maar al had
M~ 't schubbig steal van top tot teen
Ompantserd - ach! wet kon 'k alleen?
't Was bjj zijn brrcht : de stad
En ells huip was verre ; nauw
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Drak de uchtend door het schemergrauw,
Mij doeht, bet moest n}ju laatste wezen,
En 'k rekende op geen dag na dew .
In stilts en haastig bad ik tot
Marye, en schikte me in m}jn lot,
En list m}j volgzaam henenleiden
Tot voor de groote .poort van 't slot .
Wat met Theresa z~ geschied,
Vernam ik nooit en west ik niet ;
Ons noodlot bleef geseheiden .
* Breng bier den hengst!" Men bracht hem bier .
Voorwaar! bet was een nobel dies!
Tartaar van echt Ukrainisch rae,
In wrens oogen de gloed,
In wrens spieren de spoed
Van een bhksemstraal was .
Ongeleerd, ongetemd,
Nooit door zadel geklemd,
Nooit door breidel bestierd,
Nooit door knieen genepen,
Eerst gistren gegrepen,
Sprang bet woeste gediert
Eerst vooruit ; hief den kop ;
Brieschte luid ; steigerde op ;
Toen terug,
Even vlug,
Met een schichtigen bilk,
Sehuimend van ramsehap, en woedend van schrik 1
Vergeefs, giJ woestling der woestjjn !
Mazeppa zal uw miter zijn!
Daar strekt men hem uit
op uw stoppligen huid,
op uw stuiptrekkend vel ;
En men knevelt hem wel
Met den riem en bet koord . . .
En op eens is bet : Voort!
Geen bergstroom zoo woest of zoo snel.
Voort, voort! - -- mijn dam bezweek,
tk moist nosh zap waarheen!
De dag brak nauwlijks aan, maar 't scheen
Dat aarde en hemel week . . . .
Voort snoof de klepper - voort!
En 't laatst geluid, door mij gehoord,
Was lath en spotternij ,.
Der wreedaards achter mid,
En voorwaarts ging bet, voort!
'1 Verruk in woedo 't hoofd en vat
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Set koord, waarmee men aan den kop
Van 't beest mijn nek bevestigd had,
En wring mij los, en hef mij op,
Zooveel min bender rekken konden,
En heb mijn vloek hun toegezonden . . .
Maar 't woest galop van 't brieschend paard,
De donder van zijn suizelvaart
Heeft mooglijk hun die vloek gespaard!
Pat smartte m}1 ; grang had mijn toren
Een antwoord op hun smaad doen hooren.
Wel heb 'k die schuld, na jeer en dag,
Met woeker of betaald ;
Wel 't breed kasteel omvergehaald,
Dat mijn ellende zag ;
Geen ophaalbrug, geen torenspits,
Geen poort, geen balk, geen steer,
Die op zijn plaats , gebleven is,
Toen 'k in mj~n wreak verscheen ;
Geen grasscheut van heel 't weidsch tetras,
Dan die de richels dekken zal
Der plaats„ wear eens de schoorsteen was
Per wide wapenhal.
lk zag de torens in den glued,
Den breeder ringmuur neergestort,
Kanteel en traps dooreengehort
Door 't vuur, dat om de wallen woedt.
'k Zag 't gloeiend loud, als rooden regen
Langs 't krakend dak terneergezegen,
En 't blikkren van de gouden vlam,
Die 't hecht gebouw vernielen kwam,
Dat menig woesten storm verdroeg . . .
- Maar toch der wrack niet hecht genoeg i
0 ! weinig dacht hun boosheid, toen
Zij mij zoo weerloos rennen zagen,
Als door een bliksemflits gedragen,
Da,t 'k eens hun wreedheid recht zou doen,
Als 'k met tienduizend oorlogslieden,
Al ruiters, door mi,~n weak geleid,
Den Graaf mijn dank zou komen bieden
Voor 't tit, mij door z}jn h,oflijkheid,
Ten dage van min jeugd, bereid .
Zj hadden toes hun lust aan mij,
Toen 'k, aan 't ontembaar ros gebonden,
Een wis verderf werd toegezonden ;
Maar eindloos harder hebben zij
Van deze vuisten ondervonden .
De tijd vereffent iedre schuld
Voor die wil wachten met geduld ;
En, mite de wrack hear uur bereken',
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Zoo kin geen menscheli ke macht
Hot lot ontvlieden, dat hear wacht
Van die geleden hoop wil wreken, .,
En, wijl hij smaad verkropt en sp}lt,
In stilts woekert met zjn tad .
Voort, voortl mjjn ros en ik - voort, voortl
Op vleug'len van den wind ;
Geen weerlichtschittrinff zoo gezwind,
Die wegsterft ale zil gloort :
De vaart, waarmede een star verschiet,
Als 't knettrend noorderhcht den traps
Poet weemlen van zijn flikkerglans,
Is snel, maar speller niet.
Stad, dorp, noch vlek was meer omtrent ;
Een schrikbre vlakte . . . een woud aan 't end ;
Zooverre ik zag ~dn woud . . .
wij1 'k nergens spoor van menschen merkte,
Dan soma van verre een enkle sterkte,
Den Tarter ten bedwang gebouwd.
Het Turksche ieir, een jeer geleden,
Was ook die v akte doorgereden,
En wear des spahi's bloedig spoor
Zich toonde, brak nog 'tgras net door .
De lucht was somber, donkergrauw,
En drukkend ; 't windje zuchtte flauw ;
En ik . . , mjjn hart, verzuchtte wel . . .
Maar voorwaarts grog het, vhegenssnel ;
'k Had tijd voor zuchten noch geldeden .
Ik voelde siddrend 't koude tweet,
Pat mij van wang en voorhoofd gleed,
Als regen nederdroppelen
0p 's kleppers stugge stoppelen ;
Maar hij, door woede en angst gespoord,
Reed verder - verder -- verder voort 1
Bij wijlen voedde ik de }jdle hoop
Dat afgematheid eens zjjn loop
Zon stuiten ; maar mijn slanke stal
Was bjj zijn krachten nets met al,
En spoorde nog zijn spoed ;
- Want geen beweging kon ik waken
Om mjjn gezwollen leen to slaken,
of 't jagend deer werd meet verwoed .
Ik schreeuwde, nauwlijks hoorbaar, maar
Voor 't paard . geen donderslag zoo zwaar Door 't mmst geluid ontzet,
Vloog 't wilder nog en woester voort,
Alsof 't de klank der kr}jgstrompet
Had aan zijn z j gehoord :
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Intusschen kleefde ears koord b koord
Het bloed, dat nit mjjn wonders vloeide,
Terw"l
~ de dorst min
~ keel verschroeide .
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W}l naakten t ruige woud . get strekte
Zich eindloos uit voor mijn gezicht,
Zoodat ik nergens grens ontdekte .
Ik zag er boomers oud en d~cht,
Niet buigend voor den felste' orkaan,
Dien 't woest Siberie uit mag zenden,
Die meni bosch ter aard doet slaan
Wanneer hjj 't aangrijpt in de leaden.
Maar deze waren zeldzaam ; meer
De lags heesters jong en teer,
En pronkend met een jeugdig bled,
Nog door geen herfstwind aangevat,
Die 't loover op den tak verschroeit,
En, 't door zijn adem rood gegloeid,
Ter aarde werpt, eronnen bloed
Geljjk, dat, is de strijd volstreden,
Nog kleeft aan der verslaagnen leden,
En dat de vorst verstijven doet,
Wanneer hear kills hand zich strekte
Langs onbegraven man bi'
,~ man
En met zoo hard een korst hen dekte,
Dat reef noch gier hen schenden ken .
Een wildernis van lager hout
Was wet ik naakte ; hier en dear
Verhief zich eik en pjlnboom, maar
Op verren afstand van elkaar,
Als reuzen in dat dwergenwoud ;
En 't was me zegen, antlers wear
Mij wreeder noodlot overkomen
De takken weken van de boomers,
En scheurden miJ'n gebonden leers
Niet wreed van een,
En k Meld, tot doorstaan van mjn smart,
De krachten over ; 't loover werd
Geschud en ruischte wear w j 't naakten,
En . m"}ln rampzaa1ge leden t raakten.
WI) listen kreupelhout en boomers,
En wolven achter ; - 'k hoorde 's nachts
De schrikbre laatsten onverwachts
Ons huilende op de hielen komen,
In then ver-schrildenden galop,
Die 't hood en lager op doet geven,
Hen op lion voetspoor na to streven -Ons gof hnn bIoeddorst nimmer op .
Ziij volgden one waarheen we one wendden .

,
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Bjj 't daglicht zelfa zag ik tun bender,
op kleenen afstand zwervend' door
Het bosch, en in den nacht,
Trof mij hun steelache trod hot oor,
Die hen door stank en heesters bracht
op ors rampzalig spoor .
Wat wenschte ik vaak near zwaard of spear,
Om ze aan to vallen in 't geweer,
En als een man to staan,
En moest ik 't sterflot order aan
Eerst menig v}jand neer to s aan !
Zoo ras n4jn wedloop was begonnen,
Wenschte ik mij d' eind aal reeds gewonnen ;
liar flu mistrouwde ik spoed en kraeht
Van 't onvermoeibaar boost,
Te dwaze twjjfling! zijn geslacht
Was als een roe gepeesd.
Niet speller valt de jachtsneeuw neer,
Die, bi,j snerpenden wind,
Voor de dear van z jn stuip
's Huismans oogen verblindt,
Pat hjj sterft zonder hulp,
En een doodsgewaad vindt,
Dat de vlokken in 't zweven
En vallen hem woven :
Niet min snel was hot streven,
Zoo bedwelmend de vaart
Van hot razende paard.
Ja, razerd als 't bedorven kind,
Dat go in zijn wil weerstreeft,
Of, o gjj 't beeld gepaster vindt,
s t vrouwtje dat hem hoe 't .
't Woud was doorkruist . 't Seheen middag ; m.aar
'k Was koud, ofschoon 't in Juni wear .
Licht was 't de kilheid van m}jn blood 1
Een lange foltring fnuikt den mood ;
En ik, ik scheen mj zelf riot moor,
Zoo flauw, zoo lijdl jk lag ik neer .
Reeds uitgeput was iedre kracht,
Eer 'k alles wel had overdaeht ;
En zoo mij koude en honger kwelde,
Zoo schrik op schrik mijn brein ontstelde,
En, moedernaakt aan 't paard geriemd,
Ellende en schaamte mj verzelde, -Mil, telg uit een aloud geslacht,
Pat, door beleediging gepriemd,
Of vuig vertreen door overmacht,
De ratelslang gelijkt, die woedend
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Zich opheft - is het wonder dat
Dit lichaam, koortsig, lijdend, bloedend,
op 't laatst geen kracht tot weerstand had
En voor een wijl bezweek . Het scheen
of de aarde voor mijn oog verdween
't Uitspansel zwierde in kringen road;
Het was me als zakte ik op den grond ;
Maar 't was vergissing ; 'k was to stiff
Aan 't paard gebonden ; - en mijn hoofd
Was van z1,jn denkkracht half beroofd •
't Hart draasde me om in 't 1ijf.
Eerst was 't mij of een hamer 't schokte ;
Toen scheen 't weer of de bloedstroom stokte,
Het zwerk scheen als een rad to wielen ;
De boomen tuimelden en vielen
Als dronkaards ; snel voorbijgevlogen
Verseheen een flikkring voor mijn oogen
Toen zag 'k nets meer, - mij docht, het levee
Moest op die wigs de borst begeven ; Ik voelde nacht en duister naken
En weder deinzen : 'k wilde ontwaken,
Maar kon het niet, want nets herriep
De ziel, die in mijn binnenst sliep .
$et was me als dreef ik op de golven ;
Nu door het zeenat overdolven.
Dan door de baren opgeheven,
En aan bedwelming pr jsgegeven .
Het levee vloeide me of en aan,
Gelijk de lichtjes, die in droomen
Ons voor gesloten oogen komen,
Ale koorts het brein heeft aangedaan .
Maar dra was 't over - 't was geen pijn,
Maar zinsverwarring, even pijnlijk ;
'k Beken dat 't leeds genoeg zou zijn,
Indien ik op mijn stervensspond'
Een zelfde weeheid ondervond ;
En echter moet er oogenschijnlijk
Nog meer gebeuren, eer een man
Z jn laatsten adem geven kan .
Hoe 't zij ! Ik weiaer niet to sterven
Ik heb in 't aanzicht van den dood,
En znder vrees, reeds duizendwerven,
En heden nog, de burst ontbloot.
Weer kwam ik Mi . - Waar was ik? - Koud
En huivrig - barteklop voor klop
Haalde ik het aarzlend levee op,
En pole voor polsslag, - dood benauwd .
Een felle schok ging door mijn leden ;
2.

9

98
Met een zucht
Kreeg ik lucht ;
Met een milderen vloed
Ewam list langzame bloed
Tot min borst weer gegleden ;
M}jn ooren suisden, en weer werd
De slag geregeld van miln hart ;
't Gezicht kwam weer ; maar dof, helaasl
Befloersd als met Pen nevelwaas ;
Mij docht ik hoorde golfgeraas,
En I zag een schijnsel van den hemel,
Met wolkgezweef en stargewemel,
Rondom mid . . . Neen, Bat was geen Broom!
De woestling klieft den woester stroom 1
Des breeders vloeds gezwollen tij
Klotst hoog en wild ter wederzi~',
En w}j zijn halverweg in 't streven
Naar gindschen zwijgende' oeverzoom . . . .
Pat bad verbrak mijn zwijmeldroom ;
Het bracht mj weder nit den nacht ;
't Heeft, door zijn frischheid, nieuwe kracht
Aan mijn verstijfde leers gegeven .
Mijns kleppers breeds schoft klieft fier
Het nat, Bat om hem schuimt en woedt,
En breekt de golven der rivier,
En voorwaarts, voort, dwars door den vloed !
op 't laatst bereiken wjj den kant,
Een gladde' en glippige' oeverrand,
Een kust, daar 'k wemig heil van wacht
't Is achter duisternis en schrik,
V6Or . . . , schriklijkheid en nachtl
Hoe lang ik, tot dien oogenbhk,
In aamlooze angst had doorgebracht,
Was me onbewust, 'k wilt nauwljks Bat
Ik nog wat adems overhad.
De huid doorweekt en blinkend glad,
De manen druipende van 't nat,
De leden rillende, en de borst
Met weggesnoven schuim bemorst,
De lenders rookende, en de pooten
Met kracht op d' never uitgestrekt,
Die poo t den zwemmer of to stooten,
Die zjjn gespannen muskels rekt, Heeft eindlijk 't ros den kant bestegen,
Die op een open helde bracht,
Befloersd door 't duister van den nacht,
En dor en aaklig allerwegen
Zll scheen, als de afrrond, dien we in droomen
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(Maar vruchtloos!) trachten door to komen,
Zich immer verder uit to strekken ;
En ale de mean wet helder scheen,
Zag 'k ankle gale en groene plekken,
Tot alles wear in nacht verdween ;
Maar nergens kon ik iets ontdekken,
Dat in deer barre, woeste streak
Near menschelijk verblijf geleek ;
Geen flikkrend kaarshcht blonk van verre,
Gelijk een vriendlijke avondsterre ;
Geen dwaalhcht, met mijR lot begaan,
Zweefde in den donkey of en aan .
Gewis ! hoe trouwloos ook van aard,
Met wellust had ik 't nagestaard,
En, schoon voor wet bet was herkend,
Het had me althans, in mijn ellend,
Door zijn bedrieglijke vertoonmg
Doen denken aan een menschenwoning .
Wij gingen voort, maar langzaam, traag ;
Min klepper Meld den kop omlaag ;
Het uurwerk van zijn forsche kracht
Was afgeloopen ; flauw en zwak
Zijn gang ; een kind had met gemak
Hem onderworpen aa,n zijn macht
En near z jn wil geleid .
Wat baatte mU die volgzaamheid?
1k was geboeid ; -- dock ware ik vrij
Geweest, 't vermogen faalde mij
Wel spande ik telkens tot hat broken
Pier taaie koorden me in, maar 't was
Vergeefs, de kracht ontbrak mij ras,
Zjj knelden slechts to maar ;
Met nieuwe kracht beproefde ik 't wear,
Mar liet wear af, op nieuw bezweken .
Mijnduizelende wedloop scheen
Voleind,-- maar de emdpaal then ik won . . .
Ai mij, dear was er goon!
Een lichtstreep . epelde de uchtendzon ;
Wat reel zij traag, helaas!
Mij docht, hat schemergrauw, dat 'k zag,
Zou nimmer overgaan tot dag,
Zoo langzaam week dat nevelwaas,
Eer wear de lucht in 't beidend oost,
Met gloeiend purper was gebloosd,
Eer wear de schoone zon verscheen,
Waarvoor der starren stoat verdween,
En z}j den bondel van hear stralen,
Met stoute kracht deed nederdalen,
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De wereld, van hear hoogen traps,
Vervullend met hear eigen glens .
De zon rees op,
de mist verdween
Van de aarcle, die mij ledig scheen,
Die rechts en links rondom m}l lag,
Maar wear 'k geen levend wezen zag ;
Wat baatte 't vlakte, bosch of vloed
Nu door to kruisen ? Mensch noch beest
Scheen immer in dat oord geweest ;
Dear was geen spoor van hoef of voet
In d' onbebouwden grond,
Wear nergens 't oog een teeken vond
Van menschljk' arbeid, menschljk ljjden . . .
De lucht zelfs was er atom !
Geen vogels, die zich dear verbljjdden ;
Geen krekel hupte er zangrig om
Door gras of kruid. Een aantal wersten
Werd zoo door 't paard nog afgetre n,
Dat trilde alsof hem 't hart zou bersten,
En altijd bleven wij alleen.
Op 't laatst, terwij1 wij voorwaarts schrijdden,
Was 't of ik hoefgetrap vernam,
Pat nit bet open p}jnbosch kwam . . . .
Of was 't de wind, die 't groen bewoog?
Neen - peen! voor mi'n verwonderd oog
Verschijnt op eens van alle zijden
Een trappelende troep! Hij komt
In dreigende orde r 'k blijt verstomd ;
Schoon 'k poog in gillen nit to breken,
't Geluid bljjft me in den gorgel steken .
De rossen draven rustig voort ;
Maar wie bestuurt ze? - Duizend paarden!
Geen menschen, die 't gezag bewaarden,
En nien~and, wien die drom behoort?
De steamers dreigende opgeheven,
De manen golvend langs den nek,
Met pooh door 't bit beknelden bek,
En neuzen, pooh door riem omgeven,
Die w jd en snuivende openstaan ;
Met noon door 't steal geschoeide voeten,
En lenders, vreemd ears zweep en spoor,
Kwam, als een zwellende oceaan,
Een duizend paarden steigrend aan,
En draafde woest de vlakte door,
Als om ons op den tocht to ontmoeten .
Hun aantocht bracht
Eon wijl de kracht
In d' afgematten klepper weer ;
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Hij steigerde op als om to groeten,
En hinnikte - en viol neer.
Daar lag hij, hijgend, 't oog verglaasd, . . .
Daar lag , hid, geeuwde, sloeg, en strekte
Den hale u~t, kromp moon, en rekte
Zich uit, voor 't laatst .
De troop kwam, zag hem uitgestrekt,
Mij aan zijn breeders rug gebonden,
Met menig knellend koord omwonden,
Hem met mijn kleevrig blood bevlekt .
Zij bukken, schrikken, steigren, snuwen
Met luid gebriesch de lucht, en stuiven
Dooreen, en draven op en neer ;
7ij naadren schiehtig, wijken weer,
En hupplen rustloos en ontroerd,
En draven om ons heen in kringen, Maar eensklaps wonders zi,j, en sprmgen
Terug, door t een aangevoerd,
Die patriarch der kudde scheen,
Die ghnsterzwart gel jk een git was,
En aan wrens stoere, ruige leers,
Ik niet en haartje zag dat wit was .
Z j blazers, schuimen, snuiven, brieschen,
Slaan de achterpooten woest omhoog,
Maar haasten zich hot bosch to kiezen,
Uit schuwheid voor een menschenoog .
Z j lieten me over aan mijn lot,
(eboeid aan 't roerloos overschot,
Waarvan de dood mij zelfs niet scheidde l . . .
Daar lagers wij beide,
De stervende op hot 1j k ; voor mjj,.
Was ook de laatste snik nabj . . .
Nog moest me een gansche dag verloopen,
Wrens eindlooze urea langzaam kropen ;
En ale de zon ter kimme neeg,
Had 'k j uist genoeg besef van levee
Om mij , de zekerheid to geven,
Dat zj voor m}1 wel nooit moor steeg . . ,
0! Schrikljk is die overtuiging,
Waarbij toch eindlijk 't hart berust,
De mensch met kalme schedelbuiging
Den voet des ergsten vjjands kust, ;
Des ergsten, dien wij 't foist weerstonden,
En eindlijk 't onweerstaanbaarst vonden .
En toch, zoo duchtbaar is hij niet ;
Noch is 't een droeviger verdriet
Vroegtijdig in zijn hand to vallen ;
Maar daarvoor waahten wi,j ons alien,
Als waar 't eon strik, dien gij vermijdt,
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Zoo gij waar recht voorzichtig zijt !
Ja, ingeroepen, uitgetart,
Bij eigen zwaard gezocht voor 't hart,
Steeds b1jft de dood een vreeslijk slot
Zelfs van hat onverduurbaarst lot,
Onwelkoom hoe hij naak !
En (vreemd!) de priestren van 't vermaak,
Zij, die in schoonheid, wijn, genot
En lusten baadden, sterven vaak
Kalm, somtijds kalmer dan degenen,
Wier deal in zuchten was en weenen ;
Want hjj, die beurtlings smaken mocht
Al wat de wereld kon verleenen,
Gaat vol en welverzadigd henen ;
De wereld gaf hens wat hi,j zocht .
De onzaalge wacht, in zijn ellende,
Noh altijd op een hater ende ;
De dood, die toetreedt als een vrind,
Scbijnt in zijn oog, to droef verblind,
Een vjjand, die hem al den prijs
Van al zi,jn onspoed komt ontrooven,
Den vruchtboom van hat paradijs,
Dat zich zijn hoop nog dorst beloven .
Die hoop was op den dag van morgen ;
Dan zouden jammren, nooden, zorgen
Voorbij zijn, dan zou de aerate dag
Hem opgaan, die hem zalig zag!
H jj - droomt reeds van die heldre tiiden,
Fn ziet, dwars door zijn tranenvloed,
Een schoon verschiet in zonnegloed,
Vergoedende zijn bitterst lijden :
De dag van morgen had hem macht
En ear en glorie aangebraeht,
Met rijkdom, aanzien, heerschersstaf . . . .
En moat hij opgaan voor zijn graf Y
De zon zonk ; 'k lag nog steeds op de aard,
Geboeid aan 't koud, verstwend paard.
wij zouden, docht mij, daar ons stof
Wel mengen, en mijn oog zoo dot,
Zoo duister en bezwaard,
Verlangde naar den dood,
Die 't sloot,
Daar toch gees hoop meer overschoot
Op redding . . . . 'k Sloes dat oog
Omhoog,
En, tusschen mjj en de avondzon,
Zag 'k reeds de raaf verbeidend zwerven,
Die nauwljjks zoolang wachten kon,
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Tot ik, gelijk miju beest, zou sterven,
Eer zij hear aakhg meal begon .
Zij vloog, zat neder, en vloog weer,
En naderde altild meer en meer .
Ik zag hear vlerk in 't schemerlicht
Bewegen, en op 't laa%st zoo dicht
Nabij me, dat ik ze aan kon raken . . . .
Maar 't waren krachten, die me ontbraken,
Doch 't zwak verroeren van miju hand
Het licht geschuifel van het zand,
Met een murmlend, een flauw
Gereutel, dat nauw
Pen naam van stem vermocht to dragen,
Slaagde eindlajk in haar . weg to jagen.
Meer weet ik niet : mien laatste drown
Was, dunkt mij, van een lieve ster,
Die mij in de oogen scheen van very',
En of en aan heur zwervend licbt
Deed weemlen voor miju dof gezicht ;
En 't half bewustzijn van een loom,
Ku, onbestemd. herlevend leven,
Alras voor een pons
In de sluimring des doods
Weer opgeheven ;
Dan weer ontwakend, near pijnlijk altoos ;
Nu trillende leden . . .
Dan schroevende borst . . .
+'en smachtende dorst . . .
Een schok, die door miju hersens grog,
Een snik, een stuip, een huivering,
Een kort gevoel van pijn . . . en weer
Een zucht - En toen niets meer.
'k Ontwaak - wear ben ik ? - Is dat niet
Een menschlijk oog, dat mij bespiedt?
Is dit geen dak dat me overdekt?
Hoe ? Lig ik op een bed gestrekt ?
Is dit een kamer, die me omvat?
Neen ! 't oog, dat op mij staarde,
Was zeker niet van de aarde !
Ik sloot bet mijne ; 'k had to vreezen
Dat alles droombedrog zou wezen!
Of was, wet ik aansehouwde, wear?
Een schoone maagd, met lokkig hear
+'n ranke leest, zat bij mij neder .
De tintling van dat oog zoo teeder
Had mij de ziel verrukt zooras
Mijn kennis weergekomen was.
Zj Meld bestendig 't lief gezicht
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Up mij gericht,
En in den bhk, zoo trouw en vrij,
Van 't gitzwart oog blonk medelij .
1k overtuigde in 't end m}jn oogen,
Dat thane geen droom mij had bedrogen,
Pat 'k Ieefde, en nu, naar alien schijn,
Geen raven meer tot aas zou zjjn .
En ale 't Kozakkenmeisje zag,
Pat ik met open oogen lag,
Zoo lachte ze ; en ik wilds spreken,
Maar was to zwak. Zij naakte toen
En gaf met lip en vinger teeken
Dat ik geen pogmg had to doen
Om 't pijnlijk zwijgen of to broken,
Maar lijdzaam en gerust zou wachten
op 't wederkeeren van mijn krachten.
Zip greep min handers ondertusschen,
En verlegde mjn hoofd en verschikte mijn kussen,
En week van mijn bed
Met nauw hoorbaren trod .
Zachtjes ontsldot zij de dour zich, en zoetjes
Sprak zij tot andren ; hoe schoon,klonk bet mp !
'k Hoorde muziek in de treetjes deer voetjes ;
Haar stem scheen me enkel melody!
Maar wie haar lieve lipjes riepen
Bewonderden haar niet ; zj sliepen.
Dies zij 't vertrek verliet,
Maar niet
Dan omziende, en door vole teekenen
Mijgevende to kennen dat
Ik m4j in veiligheid mocht rekenen
En enkel to bevelen had ;
En dat 4j •zelve niet son toeven
Terug to keeren . Toen zj , heen
Gegaan was, voelde ik n4a alleen,
En 't scheen mij dubbel to bedroeven .
Met bei haar oudren kwa,m zij weer .
Gij west de rest - wat hoeft er meer?
'k Bespaar u 't lang verhaal van wat,
Slnds k der Kozakken grit word, mij
Weervoer : -- bewustloos hadden zij
Me op weg gevonden, -- deernis had
Haar stem doen hooren in hun burst :
'k Was naar de masts but getorst ;
Daar riepen zij me in 't levers weer ;
- sinds hun konmg en hun heer!
Zoo had de booze dwaas, die woedend
Z}jn hartstocht koelende in mijn leed,
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M j naakt, alleen, gebonden, bloedend,
Door wildernissen hollers deed,
Z}jns ondanks, mjj gebracht op 't pad,
Pat, dwars door woesten J en heide,
Mi,~ tot den vorstenzetel leidde,
Waartoe mjj 't lot verkoren had .
Wat stervhng, die zijn deel voorziet?
Weee nimmer moedloos ; wanhoop niet.
Op morgen ziet de Borystheen.
Ons op z~,ln Turkschen zoom bjeen ;
En nooit was mjj ears waterstroom
Zoo recht van , harte wellekoom,
Als deer mj 4~n zal, ale w}j daar
One veilig vmden voor gevaar . . . .
Spitsbroedren ! goeden nacht."
Hier strekte
Mazeppa zich op 't lager, dat
H j van 't geblaart' vergaderd had,
En eikenlommer overdekte
Een koets, noch nieuw voor hem, noch hard,
Die, als hem rust veroorloofd ward,
Nooit angstig vroeg naar 't waar of hoe ;
En weldra look hi de oogen toe .
En zoo g j 't vreemd vindt, dat de Koning
Den Hetman zonder dankbetooning
Den zoeten sluimer ushers liet,
't Bevreemdde den verhaler niet :
De vorst toch, door zijn taal gesust,
Was reeds een vol uur in de rust.

105

L

PARISINA .
t Is t uur, waarin de nachtegaal
Het oor verrukt door 't smeltend lied,
Waarin verliefde fluistertaal
Voor 't hart van zoetheid overvliet ;
Waarin het koelheidftamend suizen
Van 't windje, ears balsemgeuren rijk,
Zich met der golfjes murmlend bruisers
Vereenigt tot een zoet mu4jk.
Op iedre bloem is dauw gezegen ;
De starren blinkers aan den traps,
Met zachten glens,
Elkander tegen ;
Het water heeft een donkrer blauw,
Het loof een bruiner tint gekregeri,
De lucht een wazig schemergrauw,
Het is dat zoet, dat lieflijk donkey,
Die effen duisterheid omhoo ,
Die 't scheemren volgt aan hemels bong,
En voorgaat aan bet maangeflonker .

q
G
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Maar 't is om 't lieflijk ruischen niet
Van 't beek'en
~ over 't kiezelb ed,
Dat Parisina 't slaapsalet,
B}j 't zwijgen van den nacht, verliet ;
't Is niet om de oogen op to sleep
Near 't maanlicht en zjjn hemelluister,
Dat de eedle vrouw is uitgegaan
En omzwerft in bet avondduister ;
En, toeft ze in Estes groen prieel,
Ze is om de rozen niet gekomen ;
Zj boort . . . . maar 't is niet near 't gekweei
Der nachtegalen in de boomers .
Zij luistert . . . .
Een stag wordt gehoord in de krakende blaftn ;
En het hart a begmt hear onrustig to sleep, . . . .
Hear heflijke naam wordt gefluisterd.
En hear bloc komt terug, en hear boezem schept aftm;
Nog een oo enbhk slechts . . . en bet vindt hen to zaam
Om een schuldige liefde to boeten 1
't Is dear . . . . Reeds ligt de minnaar aan hear voeten .
En nu, wet is voor hun gemoed
Dees wereld met hear ebbe en vloed?
Aeh) hemel, aarde, menscbdom, God,
Vergeten zip voor zmgenot .

S
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Als dooden schijnen ze onbewust
Van wet er om hen woelt of rust,
zj zien elkander slechts in 't oog,
Of heel de schepping hors vervloog .
Elk zuchtje prikkelt nog den lust,
En pijnigt met de zoetste smart,
En tergt bet brein, en blaakt bet hart.
Wie droomt er, in dien wilden droom,
Van schuld of straf, gevaar of schroom,
Van lange wroeging, scherp verw}jt2
De woeste hartstocht last Been t}jd
Om voor een oogenblik to denken,
Hoe kort een vreugd hij slechts ken schenken.
Met aarzelenden voet verlaat
Het pear de plek van weelde en schuld .
Schoon zoete hoop hun hart vervult,
En plechtige afspraak zeker gaat,
Toch voelen ze een geheime vrees
Als wear dit afscheid 't laatste reeds .
Herhaalde omarming, znchten, trillen,
Een somber staren van den blik.
En lippen die niet scheiden willen . . .
Op eens, een plotselinge schrik
Voor 't vredig glinstrend hemelhcht
Weerkaatsend van hun aangezicht ;
Gevoel van onvergeef bre zonden
Door iedre stills, reins ster
Met afschuw aangezien van ver . . . .
Pat alles houdt hun 'voet gebonden,
En maakt dit teeder scheiden zwa.a,r.
Maar 't onverbidlijk our is dear!
Zij gaan . Een wicht van duizend ponders
Weegt op de ziel van 't schuldig pear,
En 't voelt de koude huiveringen
Van die een slechts dead begingen .
Near 't eenzaam bed keert Hugo thane,
En smacht er van verboden lust ;
Zij legt bet schuldig hoofd ter rust
Aan 't argloos hart eens trouwen mans .
slagpt, maar koortsig ; 't beets bloed
n
Otsteekt
hear wang in purpergloed.
Zij droomt, en op hear lippen stijgt
en naam, then zij hij dag verzwrjgt.
E woelt en slaat hear armen uit
Dat zij hear vriend ears 't harts eluit',
En doet hear echtgenoot ontwaken,
En streelt hem met den zoeten wean,
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Die lieve omhelzing grog hem aan,
Die haar gelukkig poogt to waken ;
Tot schreiens is hi aangedaan,
En opgetogen ziet hij neder
op de angel, in haar slaap zoo teeder 1

q Hij drukt de sluimrende aan z jn burst
En wil elk staamlend woord verstaan.
Hij hoort - Wat siddring grijpt hem aa*,
Als trof 's aartsengels stem den vorst?
q
Hi siddre vr" 1 Geen zwaarder straf
Kan hem verschrikken in zjn graf,
Als hem, voor de eeuwigheid ontwaakt,
De Rechter met het vonnis naakt !
Hjj siddre vrij ! Een klank, een woord
Heeft heel zjjn aardsch geluk vermoord,
t
En enkel woord, ~~n naam verraadt
Zen eega's schuld, zijn eigen smaad .
En walk een naam 1 Ai m ! Als 't botsen
Van 't slingrend schip op jzren rotsen,
Wanneer des afgronds diepste kolk
Zich opant voor 't wanhopig yolk,
Schokt hem die naam 't gemoed.
q
Wie was de schender ? Hugo ! - Hp
0, dat die gruwel moogli'k z~"! Zjjn zoon, zijn eigen bloed !
't Misdadig kroost der misdeed van
d'Ontrouwen jongling straft den man,
c
't Kind van Bianea2 de verleide,
Die, al to dwaas, haar trouwdag beidde!
H~ trok zjjn dolk, maar stale hem wear
Ter scheede voor de punt ontbloot was ;
Schoon Panama's misdrjjf grout was,
Haar schoonheid zette hem terneer.
Zoo lief een schepsel moest h j eparen ;
Althans zoo als h}l flu haar rag .
Tevreden sluimrend met een lack ;
Maar stood haar roerloos aan to stereo,
En zoo ontzettend was ~ z n blik,
Pat, zoo zij 't hoofd had opgeheven,
Zil wear van angst versteend gebleven
Of wader neergestort van schrik .
En 14j der nachtlamp schemerlicht
Blonk 't paarlend tweet hem op 't gezichU
Maar de ongetrouwe sluimert voort . . . .
En nu geen , zuchtje nicer, geen woord,
Waarvan zi n
mschaP hoo ~er zwelt t;
Maar o! haar agen zjjn gated.
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En nauw verrees de morgenstond,
Of woedende Azo zocht, en vond
In 't bang verslag uit veler mood
't Bewijs van wat zi,jn rust verslond,
Wat hem deed siddren op 't vermoeden,
En raadloos zijn doet, nu hh ; t woof :
Haar schuld en zijn toekomstig leed .
Der maagden lang meewuste sehaar,
Opdat zij voor gevaar zich hoeden,
Brengt schuld en smaad en vonnis over hear .
Geen uitvlucht langer, mots verschoond!
Al wet hear schendige echtbreuk toont,
Wordt Azo openbaar :
En zijn gefolterd hart en oogen
Rest nets to ljjden, nets to hooren .
Hj was een man van kort beraad,
En in de richtzaal van zjn staat
Zat Azo, Este's wettig heer,
Ten zetel zijner rechtsmacht neer.
Zijn eedlen en zjjn wacht zjn dear,
En voor zijn oogen 't schuldig pear ;
Ach! beide' in 's levens eerst getjj,
En z j . . . hoe naamloo~ schoon is zjj!
Ai mjj, ontwapend en geboeid,
Staat dear een zoon voor 't strong gericht
Eons vaders, die van gramsehap loeit,
En moot op 't doodsbleek aangezicht
Eon ongenadlg vonnis lezen . . . .
Toch schj,jnt hij niet verplet to wezen,
hear klemt met kracht de lippen dicht .
En bleek en zwijgende als hot graf,
Wacht Parisina 't vonnis af .
Wat omkeer, sinds hear sprekende oogen
Nog onlangs, voor de laatste meal,
Een krmg van bljdschap om hear togen
In Azo's feestelijke zeal,
Wear hooge heeren voor hear bogen,
En wear de schoonheid, door 't bespien
Van duizende bevalligheden,
In lachje en teal, in leest en treden,
Haar 't lief geheim hoopte of to zien,
Waarop zij reeht en aanspraak grondde,
Dat z }j dus vorstljk heerschen konde.
Had toes din zuchtje hear gekweld,
't Had duizenden gevoerd in 't void ;
't Had duizend degens aan doen gorden,
Om wrekers van hear Teed to worden . . .
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En nu - wat werd er van haar macht?
Wat van zoo veler dienst der oogen?
Daar staat men, plechtig, onbewogen ;
Men tuurt op de aarde, zwijgt en wacht ;
De blik verfoeit, het hart veracht . . .
Z jn dit haar riddren? dit haar vronwen?
En moet zij dus haar hof . aanschouwen?
En hij - de dierbre, wrens geweer
Ook nu zou schittren voor haar eer
Die, kon hij slechts den arm verroeren,
Haar nit het midden weg zou voeren,
of aan haar voeten sterven, - hij
Staat daar in boeien aan haar zjj,
En ziet haar groot bruin oog niet, rood
Van tranen, die ze om hem vergoot !
Hoe vriendlijk spreidden blanke leden,
Van fijne purpersprank doorgloord
En met een donkren zoom omboord,
Daar zachte schaduw op tot heden ;
Nu tempren zij de stralen niet
Der woeste bh'kken, die het schiet,
Maar drukken 't, gloeiende en ontsteken,
Naar mate dat haar tranen leken.
Zoo had ook hij wel kunnen weenen,
Voor haar - maar niet voor 't hofgezin .
Hier hield zijn felle smart zich in.
8oelbloedig zag hi,j voor zich heden .
Hoe schriklijk ook zjjn 1}lden waar,
Hjj moest niet zwak zijn voor die schaar,
Dock waagt geen enklen blik aan haar.
De wreede erinring van 't verleden,
Zijn schuld, zijn liefde, 't vreeslijk heden,
Zijns vaders toorn, der braven smaad,
Een aardsche, een eeuwge jammerstaat . . .
Haar lot . . . o 't hare ! Neen hi,j slaat
Geen oog op dat verbleekt gelaat,
Uit vreeze dat zijn hoogmoed zwichte
Bij 't zien des jammers, dien hid stichtte .
En Azo sprak : ,Nog gistren droeg
1k roem op zoon en echtgenoot ;
Die droom verging deer morgen vroeg ;
Voor d'avond zjjn m}j beiden dood .
Zoo move ik eenzaam verder wandelen !
Het zjj zoo ; niemand, wie hid zjj,
Die met zou doers als ik zal handelen .
Die banden scheurden, niet door mij
Ook dit moet wezen . . . Snoode zoon!
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De priester wacht u, en - uw loon .
Vertrek! Vang uw gebeden aan!
Voor de avondster is opgegaan,
Zult ij voor 's hemels vierschaar staan ;
Moog die u nog genade gunners! . . . .
Maar de aarde heeft geen plants, daar ik
En gjj, zelfs voor een oogenblik,
Dezelfde lucht genieten kunnen .
Vaarwel! Ik zie uw dood niet aan .
Maar giJ, wuft schepsel! zult zijn hale . . .
Genoegl . . . Ik kan niet verder gaan . . .
Ga, vrouw zoo dartel en zoo valsch !
Trouwloos gemoed!
Niet ik, gijzelf ver ;iet dit bloed ;
En kunt gil d'aanblik overleven,
Verblijd u, leef - ik schenk u 't levee ."
En Azo wendde 't aangezicht
En 't kloppend voorhoofd, dat hem gloeit
Van 't bloed, dat barnend ebt en vloeit
En op zijn brein drukt met gewieht.
Hij bong zich : bevende bewogen
Ziln vingren zich langs slaap en oogen,
Alsof die hand een sluier waar,
Die hem verheelde voor de schaar .
En Hugo heft zijn boei omhoog,
En bidt hem dat hid spreken moog.
Het wordt hem zwljgend toegestaan,
En due spreekt hij zijn reehter aan :
,Niet dat ik bang bee om to sterven!
Gj zaagt in menig strijd mijn moed .
De degen, dien ik thane moet derven,
Vergoot voor awe zaak meer bloed
Dan ooit de bijl,mijns beats zal verven.
Gij schonkt mil 't levers : neem het weer!
Ik was nooit dankbaar voor die gave .
Mjjn hart vergat bet nimmermeer
Gin bracht mile moeder om haar eer!
Zij rust, en 'k ga bil ., haar ten grave.
De medeminnaar z~ niet meer!
't Gebroken hart der liefste vrouwe
Hef, met mijn afgeslagen kop,
Hot lo$ied van uw jonglingstrouwe
En vaderlijke teerheid op .
't Is waar, i heb u zwaar beleedigd ;
Maar kwaad voor kwaad! Of roofdet g j,
Opdat uw hoogmoed wierd bevredigd, , .
De braid niet, reeds verloofd aan
Ja, gjj begeerdet haar tot gade,
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En om u van den zoon to ontslaan,
Kwam u de misdaad nog to stade,
Die go ears de moeder hadt begaa,n.
Het ware een schande voor hear magen
Geweest, to huwen met een zoon,
Die nooit zijns vaders naam mocht dragon„
Noch aanspraak makers op zijn troop!
Om 't even . . heden moot ik sterven,
Maar was mij slechts de tijd vergund,
Yk zou mljzely' een naam verwerven
Veel schooner dap giJ voeren kunt.
Ik hob een hart, ik had een degen,
Naar grooter dingen uitgestrekt,
Dan in de parole z jn gelegen
Der kroon, die Este's wapen dekt .
Niet altijd draagt de hoogstgeboren
De schitterendste riddersporen ;
De n4jnen tergden 's kleppers z j
Vaak vorsten in 't bevel voorbi,j,
Als 'k aanrukte op 't bezielend woord :
,,Voor
Estedeenzaak
de zege
'k
Bepleit
niet -vanvoort!"
m}jn schuld,
Ik kom niet smeekend uitstel vragen ;
Hot levers viol mid zwaar to dragon ;
De t jd mijns lildens zjj vervuld!
Mn afkomst moog bezoedeld wezen,
Uw adel mij verwerpen -- toch
Staat op n,jn aangezlcht to lezen
Dat ik uw zoon bon ; meerder nog
Is de aard van die m}j niet erkent
In dit hoogmoedig hart . eprent ;
De drifters van dat hart z}ln
do uwen !
Van u - wet doet mijn vader growers?--~
De ontembre ziel, de stoute hand,
Hot gloeiend vuur, dat in mij brandt .
G j gaaft mij 't levers niet alleen,
Maar alles wear uw beeld in scheen.
Zie wet uw wulpschheid heeft bedreven,
Tot straf heeft ze u een zoon gegeven
Aan u gelijk van top tot teen .
Ik bon geen basterd van uw aard ;
lh duld als g j goon wederstreven,
1"k bon zoo her als go immer waart ;
En dit mijn , nietig, vluchtig lever,
Dat gij m~ gaaft, en nu zoo vroeg
Terugeischt . . . 'k had hot lang ,;enoeg
En 'k achtte 't nimmer moor dap g}j
Als gij den helm op 't voorhoofd drukte,
En ik vol geestdrift aan uw z j,
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Door bleed en deed, ten zege rnkte.
En nu, 't verleden is voorbij !
De sombre toekomst kan nadezen
Niet boozer dan 't verleden wezen ;
Maar 'k zou wel wenschen, teen veeleer
Te zijn gesneuveld in . 't geweer ;
Want, deedt gi ook mijn moeder sterven,
In 't bloeienast van haar levenstijd,
En mij een lieve gads derven . . .
Ik voel dat gij mijn vader zijt !
En klinke uw vonnis hard en mw,
't Is niet onbi11j k, zelfs van u .
Geteeld in zonde, in schande sneven
't Begin en 't einde van mijn levee
Gel jkt, voorwaar, elkander schoon!
En als de vader, zoo de zoon ;
Voor wat door beiden is misdreven
Betaalt een zelfde straf het loon . . .
Een heeft in alley mensehen oogen
Het zwaarste van de twee miedaan ;
Maar God heeft beiden schuld gewogen,
En zal een billijk vonnis slaan."
Hij zweeg en kruiste de armen weer .
Men hoorde 't ramm'len van zijn keten .
Hoe deed die klank de harten zeer
Van de edellieden, daar gezeten!
Z}j sloegen siddrend de oogen near.
Op eenmaal wend hue blik geklaisterd
Aan haar, die Hugo had bekoord .
Zij had 4jn vonnis aangehoord! . . .
Haar hefde had den vriend vermoord!
Hoe was haar heilloos schoon ontluisterd!
Hoe roerloos stood zij, hoe versteend
Hoe doodlijk bleek, hoe uitgeweend! f
Geen enkle maal had zij den blik
Van 't punt gewend, waarop zij staarde ;
Niet e6nmaal sloeg zip den ten aarde ;
haar stood ze, een standbeeld van den schrik,
Met gapend oog, den mood ontsloten ;
Geen koestrend bleed kwam toegevloten ;
Koud was haar voorhoofd, koud als ijs ;
Alleen daar welds oog somtijds
Een enkle, roots, heldre drop
In die verstijvende oogen op,
En vloeide niet to haastig neer
Op 't witte warmer van die wangen,
Maar bleef een wijle telken keen
A.an 't gitzwart van haar pinkers hangers .
8
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01 Zulk ®en traan drong to in 't hart
Van alien, die hem vloeien zagen ;
H }j - scheen getuigenis to dragon
Van bovenmenschel jke smart.
Z}j zocht to spreken ; 't onbestemd
Geluid bleef in de borst beklemd ;
Maar uit dat bang gekerm verstond
Wie 't hoorde heel hears harten grond .
Z}j zweeg ; zjj poogde op nieuw to spreken ;
Toen barstte ze in een schril geluid,
Een kort en aaklig gihen uit,
En toen was stem en kracht bezweken .
Hot beeld wankte op z }jn pedestal,
En stortte met een looden val ;
Hot beeld van Azo's gemalinne
't Bekoorl jk achepsel zelf niet meer
Pat enkel levee, enkel minne
Hear trouw verdartel de en hear eer ;
Wie hartstocht tot den val genoopt had,
Maar die de schande niet verdroeg,
Waarmee de ontdekking ze overhoopt had,
Die 't hart hear met vertwijfling sloeg .
Toch leeft 4j nog,, en al to vroeg
Keen ze nit then schi,jndood weer ;
Want wet ze inwendi heeft geleden
Verkrachtte 't werktmg van de reden,
En hear bewustheid keen niet meer,
Het denkvermogen bleef beroofd
Van veerkracht in hear duizlend hoofd,
En zond, gelijk de boogsnaar, door
Den regen slap, de schicht
Diet voortwerpt dear uw oog ze richt,
Folk denkbeeld buiten 't spoor .
't Pas alles wild dooreengeward ;
't Verleden leeg en woest,
En al wet flu gebeuren moest
Gehuld in tastbaar zwart,
Met bier en dear, ja, licht eflonker,
Maar als van bliksemlicht in 't donkey,
Wanneer een storm do woeste kraeht
Zijns.,gramschaps toont to middernacht .
-~ Zip vreest, z j welt, lets i~s1jks wacht
Hear hart . . maar wet ? 't Is hear ontdacht.
Een groote schuld, eon groote schande
Drukt dear op iemand in den laude ;
Blood ml er vloeien, maar van wien?
Z}j weet bet niet. Droomt z}j misschien?
Staan does hear voeten wel op do aarde?
Zjjn dit gewelven, wear ze op steam?
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En die zjj om zich heen ontwaart ;
Zjjn 't menschen, of zjjn 't duivlen, die
Zoo fronsen tegen haar, voor wie
Elk oog tot nog toe heeft geblonken
Van teedre en toegenegen lonken,
In eerbied, liefde en sympathie ?
't Bleef al onzeker en verward ;
Een woeste baaierd, wear haar hart
En hoofd als op den test in dwaalde
Nu hoop, den vrees, nu vrengd, den smart
Geen denkbeeld, dat haar ziel bepaalde .
En nu met lachen, den met weenen,
haar zinloos, 't z}j ze lacht of schreit,
Bestreed ze in wilds rustloosheid
De beelden, die haar geest verschenen,
En zocht den bangen Broom to ontkomen,
Waarin zjj eeuwig voort zou droomen .
Hoor, 't gebom der kloosterklokken!
Kiagend klinkt heur traag geluid
Ten bemosten toren uit,
Wear de streng in wordt getrokken.
Zuchtend is hue klank en dof,

Als een toon van rouw en smarts,
En h }j] valt hem zwaar op 't harts.
Wien hU de ooren trof.
Hoor, het koor wordt aangeheven,
Voor wises fakkel wordt gebluscht,
Voor den boetling, nog in levee,
Maar die Bra deze aard begeven
Most en bjj de dooden rust .
Voor de ziel, die 't 1~jf verlaat,
En haar oordeel tegengaat,
Is het Bat de zielmis opstijgt, de gewjjde klepel sleet .
Reeds is zjjn ref gedolven . Gee
Dear knielt h ' aan des priestess knie .
Aaklig is het wet m'aanschouwt,
Droevig wet , het oor verstond,
Bier in 't madden staat het hout,
1 n de wachters staan in 't rood.
D'arm ontbloot en koel 't gelaat,
Houdt de beul de moordbjjl reeds,
Toetst de scherpte van de seeds,
Die den slag op eons doet treffen en door pees en wervel gaat .
S-praakloos treedt een groote stoet
't Hartontzettend schouwspel nader,
Wear een zoon bezwjjken most
Voor het vonnis an een vaderl . . . .
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Nog, was t een 1iefl}ik uur . De zon,
Die met haar schoonsten glens
Het leed, waarmee lees dag begon,
$espot had van den traps,
Stortte over Hugo's aangezicht
Den loed
uit van haar dalend licht.
g
Hij zegt zijn laatste biecht ; hn smeekt
Den troost af, then een priester spreekt,
Wrens hart van deernis breekt .
Hij wordt gewezen op bet bloed,
Pat one van zonden zuivren moet,
En, als hi nederli t en hoort,
Ziet 't zonhcht mmzaam peer, en gloom
Met milden glaps om 's J'onglipgs
k ruin,
•
En om dier lokken glanzig bruin,
Dat wehg om die slapen kronkelt
En langs dien hall, to wreed ontbloot!
Maar heldrer schittert, wreeder vonkelt
Die straal opt werktuig van den dood .
Ai mjj die ure was ontzettend!
Voor t onvermurwbaarst hart verplettend!
Gewis, hier werd slechts recht gedaan . . .
Maar 't schouwspel was niet uit to staan .
Het laatst gebed is van de lip gerezen
Diens zoons zoo snood:, diens minnaars zoo vol moed,
Zjjn bidsnoer afgeteld, z}in •zondenhjst gelezen, .
Zjn uur verstreken, en zijn misdeed eischt 4n
j blood!
Men nam zijn mantel reeds ; nu geldt hot ook zijn lokken,
Men scheert ze wreed zoo jong een schedel af ;
Nu wordt zijn kleed hem uitgetrokken ;
De sjerp, die Parisma gaf,
Mag hem niet sieren in , zjjn graf.
Ook doze wordt hem 't l}if ontto en .
Men houdt den bhnddoek voor zjn oogen ;
Maar peen! die laatste smaad mislukt!
Pat zal z n hoogmoed niet gedoogen !
Zijn dri?t, schoon schijnbaar onderdrukt,
Was bijkans weer in gloed gevlogen,
Toen hem de beul, zjjn phcht getrouw,
De vurige oogen blinders wou ;
Als of zijn altjjd koene bhk
Den dood niet zien kon zonder schrik !
,Neon ! poem mij blood en levenslicht,
Ik , weiger niet hot al to dowers ! ,.
Gjj bondt does handers - last mli sterven
,Met on-gebonden aangezicht!
,Sla toe ik wacht met open oog
,Uw bijl!" . . . En, als hij 't zeide, bong
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Hj 't jeugdig hoofd op 't blok, en zag
Den dood in de oogen ; 't laatste woord
Was nauwlijks nit zijn mood gehoord,
Of vl jmend viel de slag . . .
En rolde 't hoofd, en stortte 't 1 jf
Terug in 't zand, en gutste 't bloed
Uit ieder aar in breeders vloed ;
Zijn lip vertrok zich, en zijn oog
Verdraaide snel, en nets bewoog
Zich meer -- 't was all' voor eeuwig s14jf
Hij stierf -- gelijk een schuldig man,
Maar zonder trots of raalvertroon ;
Hij had tot 's hemels oogen troop,
In ootmoed neergeknield, gebeden,
Zoo als eon veege zondaar 't kan ;
Den troost der kerke niet vertreden ;
Hij was niet zonder hoop gegaan ;
En toen hij voor den priester knielde,
Blies hem geen aardsche zucht meer aan,
W jl hooger ernst hem gansch bezielde .
Zijn vader, toornig en verwoed,
Bet voorwerp van zijn snooden glued,
Wat was dat alles in dien
voelde geen verwijt, noch vond
Zijn hart van wanhoops vljm doorsneden ;
Want enkel hemel was zijn ziel,
En al zjin woorden boetgebeden! . . .
Behalve wat hem toen ontviel,
Toen h j den nek reeds hield ontbloot
Ter ontvangst van zijn wreeden dood,
En hjj alleen als weldaad vroeg,
Pat men zijn hart dien blinddoek spaarde,
En hem met open oog versloeg, Zijn eenigst afscheidswoord aan de aarde .

sto d?Hij

Met ingespannen ademtocht,
Als of de dood
Elks mood met Hugo's lippen sloot,
Stood ieder, die 't aanschouwen mocht,
En staarde op 't schouwspel van ellende ;
Maar toen men d' onafweerbren slag,
Die Hugo's liefde en levee endde,
Op 's jonglings schouder dalen zag,
Toen voelden alien, die char waren,
Eon huivring door de leden varen,
En kwam met half gesmoord geluid
Een diepe zucht ten boezem nit ;
En toen zweeg alles stilt
De b jl slechts, die het bloedig blok
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Nog na deed dreunen van den ecliok,
Was 't eenigst, dat zich nog deed hooren . .
Maar wat treft eensklaps alley ooren?
Een woeste gil,
Zoo fel - zoo schril,
Doorklieft de lucht, waar alley zwijgt!
Een kreet is 't, als de moeder slaakt,
Als ze in den donkren nacht ontwaakt
En 't eenig, lief en dierbaar kind
Dood in haar moederarmen vindt ;
Een knot is 't, die ten hemel st}jgt,
Ale door een boezem uitgedreven,
alien niets meer rest in 't hooploos leven!
Die knot - die gil - dat rauw geluid,
Kwam Azo's burchtslotvenster uit,
En alley oogen, alley ooren
Zijn derwaarts heengericht vol schrik . . .
Maar niemand toont zich aan den blik,
En niets meer doet zich hooren.
Doch nimmer slaakte in 't uiterst lead
't Vertwijfeld hart eon schrikbrer knot,
Die, wie hem hoorde, wenschen deed
Hot mocht de laatste reize wezen
Dat zulk een gil was opgerezen.
Geen Hugo meer! En erode dat uur,
Ward binnen Azo's burchtslotmuur,
In slaapsalet noch ridderzaal,
In hofprleel noch burchtportaal
Ooit Parisine aanschouwd .
Eaa~ naam, als of die nooit bestond,
Werd aan goon oor meer toevertrouwd
En klonk uit niemands mood,
Als of er dreigend lijfsgevaar
of dwaasheid aan verbonden waar ;
En niemand hoorde aan Azo's lippen
Eon woord van gads of zoon ontglippen .
Hun nagedachtnis was vergaan ;
(een zark woes hun begraafplaats aan
In d' ongew}jden hook der aarde,
Die zeker Hugo's overschot,
En mooglijk beider l jk bewaarde ;
Geen month west Parisina's lot .
Had zj ten hemel 't oog gewend,
En was ze eon klooster ingegaan,
Alwaar ze, in aardsche lustvermhding,
Met harde vaste en zelfkastijding
Haar penitentie had gedaan,
En bij de foltring van 't geweten
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De nachten in gebed gesleten,
B j 't vloeien van een boetetraan?
Of deed een traag vergif hear sneven?
Of nam een rappe dolk hear 't leven,
En had zij hear getrouwheid aan
Hear Hugo dus gestand gedaan ?
Of ging de slag, waardoor h}1 viol,
Hear moordend door de teethe ziel,
En had de Dood, uit deernis met
Hear zwak gestel, hear 't hart verplet
En met den schok vaneen ereten?
Geen die hot wilt, geen the 't kon weten :
Maar, wet ook van de droeve wend,
Hear einde was gewis in smart .
En Azo koos een andre braid.
ZijrL echtkoets bloeide in spruit bij spruit .
Maar folds hij, ook menig zoon,
Geen zoo bemin1 jk, geen zoo schoon
Niet een zoo dapper als zijn toots,
Of waren zip t, h j merkte t noode ;
Hij zag hot aan in stills smart
Met zuchten, die hij smoorde
't hart .
Nooit hot z,jn oog een traan ontghppen ;
Nooit speelde een glimlach om zijn hppen ;
Slechts 't stugge mljmren, tat zoo vroeg
Op 't voorhoofd riwpels snijdt, -Geduchte voren van den ploeg,
Litteeknen uit dien strijdl
En voorts geen blijk van vreugde of smart,
Als grog hem nets aan 't }jskoud hart,
Slechts kwade dagen kon hem 't leven,
Slechts slapelooze nachten geven ;
Zion ziel was doof voor lof en ;
hoop
Zen hart schuw van zichzelf ; want schoon
Zjn feed gesmoord wend en verboten,
Het wilds noch hot kon vergeten ;
Het kromp inwendig seam van pijn,
Als 't ongevoeligst scheen to zijn .
D felste kou, de strengste vorst
Bedekt slechts 't water met eon korst;
Daaronder woelt en stroomt de vloed
Die woolen wil en stroomen moot .
Men ken de wateren zijns harten
Verbieden nit to vloeien, maar
Do vol blijft elks poging tarten,
En toont zich onvernietigbaar ;
Bedenk, ontvems, bedwing uw oogen,
Z}l zai verstjven noch verdrogen ;

in
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Maar in de diepten onderm}jnt
Z}j ,t levee, dat inwendig kwjjnt.
Zoo grog t met Azo. Immer treurde
Zzjn ziel inwendig om 't gebeurde .
Hij droeg zijn dooden in zijn hart .
Dear was een lath in z jn levee
Slechts aan to vullen door zijn smart,
Hj dnrfde zich de hoop niet .geven
Dat dear hereening was bid God
Met die zoo schuldig moesten sneven .
Z}j wrochten zich hue eigen lot .
Het strengste vonnis was rechtvaardxg,
Hun euveldaad geen deernis waardig . . .
Gok die gedachte schonk geen troost ;
Zijn smart bleef knagen, onverpoosd.
Wanneer een wijze hand de loten,
Waarin verderf sloop, zorgzaam snoeit,
Het deert den boom niet, maar hij bloeit,
In versche twijgen uitgesproten ;
Maar als des hemels ongenade
Den bliksem in zijn krum deed woen,
Dan voelt de stem de onheelbre evhade,
En niet een takje wordt maar groan .

ta

q

i

r

FRAGMENTEN .
UI T LARA.
(Onto II. I.)
MORG}ENSTOND .

De nacht verdwijnt ; de mist, die berg en wood omhult,
Versmelt in 't morgenrood, dat de oosterkim verguldt ;
't Licht wekt de wergild uit hear sleep . Een ander HEDEN
Gaat op, dat u, o mensch ! die 't met erkentnis groet,
Tot wemig meerder den uw einde brengen moet,
En de omvang groeien doen van 't vaak herdacht verleden .
Maar, steeds dezelfde, spreidt de machtige Natuur
Rear schatten uit van jeugd en schoonheid, als in 't uur,
Dat hear 't heelal tot vreugd en God ter eere baarde .
Nog siert het lieht als toen den hemel, 't levee de aarde,
Het gras de beemden, en de bloemen 't lachend groen ;
Dezelfde frischheid aa.mt in 't koeltje nu als toen ;
Ale toen verrast de son den heldren stroom in 't wiegelen
Nog heden, om zich 't hoofd er dartel in to spiegelen,
Nu even schoon als toen, en heerlijk toen als mi .
Onsterfljjk mensch 1 aanschouw die wondren rondom u,
En roep den in uw wean met opgetrokken slapen
En fore blikken nit : „'t Werd al om mij geschapen !"
Zie vroolijk om u ; o! 't mag heden nog ,geschien,
De morgenstond genaakt, waarvan gij nets zult zien ;
En, wien uw doodsmaar wee en rouw in 't hart moog brengen .
Noch bard noch hemel zal om u een traantje plengen ;
Geen wolkje dat om u de lucht betrekken zal ;
Goon bled zal dorren, en geen windje, u ten gevall',
Een zucht'e slaken -- maar de worm uw graf belagen,
En, levende in uw dood, het rottend rif doorknagen,
Pat de aard zal mesten wear go in neerzonkt en hot dal
Met nieuwe bloemen in de lente tooien zal .
UIT DEN TREURZANG OVER SHERIDANS DOOD .
AVONDSTOND.

Ale 't laatste gloren van den sullen zomeravond
Zacht overvloeit en smelt in 't domlig schemergrau~,
0, wie den voelde nooit verkwikkend, troostend, lavend
Den r}jkdom van dat uur, als zwoelen hemeldauw
In 't bioempje, dalen in den boezem? Wie 't gezuiverd
Gevoel des harten, d at van sullen eerbied huivert
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UIT DON JUAN.

En heel de ziel vervult, niet mode, wen natuur
Die gauze maakt van weelde en weemoed in let our
Als 't haar vergund is voor een oogwenk op d e kusten,
Waar duisternis en llcht ineenvloeit, uit to rusten ?
alien was die kalme rust geen lekkern}j voor 't hart?
aliens vol gemoed zou niet in tranen smelten konnen,
aliens ziel nlet huivren van die konlnkljjke smart,
Verheven meegevoel met ondergaande zonnen?
Geen pjJnlijk hartzeer, maar ontroering vol en zoet,
Wel onbeschrjjfl}jk, maar toch duidl}jk voor 't gemoed ;
Daar mengt zich bitterheid, noel alsem van de zorgen,
Noch lets onzuivers 1n van nietig aardsch belang ;
Maar heldre tranen doet zij bigglen op de wang,
Vergoten zonder schaamte, en zonder pljn verborgen,
UIT DON JUAN.
(Canto I,

et.
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JULIA ' S AFSCHEIDSBBIEF.

,Men zegt mij : . 't is beslist . Gjj gaat vertrekken ;
't Is wljs, 't 1s good, maar niettemin hot smart ;
Ik maak goon aanspraak moor op uw jong hart ;
Niet g j, ik moot, ik w11 ten offer strekken.
Dit 's mijn vergrijp : 'k hob u to lief gehad.
Ik schrjjve in haast, en kladt eon viek dit , bled,
Hot is niet wat hot sch}jnt ; m jn oogen gloelen
En steken, maar geen ankle trace wil vloeien .
'k Beminde en min u nog ; 'k hob voor die min verloren
Staat, aanzien, hemel, eorgevoel en ear!
Een dure prijs! En toch, , ik klaag niet meer ;
Zoo kan de erlnrlng can dlen droom bekoren .
Waan echter niet dat 'k op m}jn misdaad room !
Goon doemt zoo wreed me als ik n4jzelve doom .
Ik schrjjf alleen om 't rustloos hart to kw}jten ;
Geen beden hob 1k, en ook geen verwjjten .
Der mannen liefde en levee zijn geschoidon ;
Maar ze is hot gansch bestaan der vrouw ; voor hem
Verheft hof, markt, vloot, lager, kerk de stem,
Daar tabberd, good, en lauwren hem verbeiden.
Trots, eerzucht, wrack betwisten zich zijn hart .
Wat drift die zulk eon mededinging tart?
Hij heeft dit al ten uitweg ; wjj slechts dozen
Op nieuw beminnen, wear rampzalig wezen .
Gig gnat uw wag in levenslust en hoogmoed,
Remind en weer beminnond ; voor mig zal
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Geen vreugd meer zijn ; slechts rest me een jarental,
Waarin 'k met schaamt' mjn misdaad voor Gods oog boot .
Dit kan ik . maar de drift die, als voorheen,
Mijn hart doorgloeit, die to onderdrukken, neon!
En nu, vaarwel ! vergeef mij, min m }j, even
Als ik - - dat woord is dwaas, dock . . . staat geschreven .
'k Was altjjd zwak, en hob gees andren aard gekregen ;
Toch hoop ik op 't verzaamlen van mjn mood ;
Maar schoon mjn ziel bedaart, nog brulst mjj 't blood,
Der zee gelijk, schoon reeds de stormen zwegen .
Mjjn hart is vrouw1 jk ; zou 't vergeten? Neen
't rs blind voor alles ; 't ziet uw beeld alleen .
De naalde trip, de pool staat roerloos ; even
Zoo trip mjjn hart naar 't doelpunt van zijn leven .
Mij bl jft nets meer to zeggen ; toch blijf 'k toeven
Om 't zegel of to drukken op dit blad,
Als of ik vrees voor grooter smarten had,
En zwaarder leed mjn ziel nog kon bedroeven !
Indien verdriet kon dooden, 'k leefde niet ;
De dood versmaadt wie smeekend tot hem vliedt,
En 'k overleef dit laatst vaarwel zelfs, om to midden
Van 't foltrendst wee, voor u to lijden en to bidden ."
Zjj schreef dit op papier met gouden randen,
En met een kraaienveertje, nleuw en net ;
Nauw kon z j met haar kleine witte handen
De waskaars, haar ontstoken voorgezet,
Bereiken of zij dreigde zich to branden ;
Zij beefde, maar weerhleld haar tranenvloed.
Een zonnebloem : „Elle vows suit partoutP'
Praalde op 't cachet van zuivren kornalijnsteen ;
Zjj drukte 't of in goudlak, dat zeer fijn scheen.
(Canto III . 2.)
MINNESMART.

o Min ! wat is hot op doze aarde, dat
't Noodlottig maakt bemind to worden? Wat
Siert go uw pri~el met dot cppressenloover
En brengt eon zucht hot best uw aanz"n over?
Als hij, die door een zoeten gear verrukt,
De tengre bloom van 't buigzaam steeltje plukt,
En ze aan zijn boezem plaatst, maar om to sterven :
Zoo nemen wj~ hot voorwerp onzer Min
In 't kloppend hart, dat voor z jn hell gloeit, in,
Maar om 't geluk en leven to does derven.
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UIT

Tesso's sLSSUZANG.
(Canto VII. St. 1.)
BEQr00CHELING.

o hiefde I o Roem I wet is uw flonkrend wemelen
Dat one gestaag bljjft schittren voor 't gezicht,
Maar schaars ons oog en schaars one pad verlicht ?
Geen noorderlicht ears heldre poolstreekhemelen,
Zoo rijk in gloor, zoo arm ale gij in gloed .
gil, aan den killers grond der aard gebonden, beuren
Wig 't oog omhoo, tot wear 't uw glane ontmoet ;
W}1 zien de wiss'hng van uw duizend, duizend kleuren . . .
En -- eensklaps last ge one steers met winterkoude in 't bloed .
UIT TASSO'S KLAAGZANG .
(I . II.)
Zoo menig jeer! Dat knakt de kracht in mij ;
Pat d' aadlaarsgeest eens Zoons der Poezjj ;
Zoo menig jeer van onrecht, laster, logen ;
Voor dol verklaard, en aan den dag onttogen ;
Gekerkerde eenzaamheid ; en, in dit hart,
De kanker van een onverzachtbre smart ;
Terwijl de dorrst near lueht en licht het blaken
En dorren doet, bij 't rust- maar vruchtloos haken
Near 't geen het zwart der vloekbre tralie weert,
Die 't zonlicht op gehate vormen keert,
En oog en brein bet zoeken van zjjn stralen
Met spanning en ontsteklng doet betalen .
Ziedaar Gevangenschap, zoo ale 4j, naakt
En koud, de dichtgesloten poort bewaakt,
En hoonend lacht, en nlets last binnen komen
Dan wat veal licht, een oogenblik vernomen,
En muffs spijs, die 'k z6b lang eenzaam at,
Dat ik op 't laatst hear bitterheid vergat,
En hongri, ale een roofdier, opgerezen
In deer mljn krocht, m jn wonmg nu, nadezen
Mijn graf wellicht, op 't voeder ga to gast .
Dit alles heeft m j beurthngs aangetast,
En doet het nog ; maar 'k zal geen bloodaard wezenl
Ik buk niet voor de wanhoop . Neen ! Ik screed
Mijn zielsstrijd maul jk . Ik ontvlood mijn leed
En de enge grens mijns hole op ei en vlerken ;
Ik stelde 't zwaard van Mekka's Ziener perken ;
'k Heb 't geilig graf van Turksch geweld bevrjjd ;
Gewandeld meti wet achtbaar en gewijd
Gehouden wordt ; door Palestine's dreven
Mjn vrjjen geest tot eer van Hem doers zweven,
Die de aard bezocht, en in den hemel troont ;
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Want h}1 had ziel en hchaam kracht gegeven .
Pat, em miens ljjdens wil, mi,jn kwaad versehoond
Moeht worden, wi,jdde ik does mijn boetejaren
Aan 't zmgen der gewjde legerseharen .
Verwinners en aanbidders van zijn graf.
Doch 't is gedaan! Die dierbre tank is af ;
Mjjn heal en troost bij zoo veel zielsbezwaren!
Indien een traan op 't slotvers nederviel,
Weet! ,k stortte er geen om wat me ook mocht weervaren .
Maar gjl, mijn scheppmg ! Kind van m one rael
Welks toovermacht mjj steeds mijn groote ellenden
Vergeten deed en de oogen elders wenden,
Ook g}1 verlaat me, en met u t laatste zoet!
her weep ik om ; dit kost mij hartebloed.
't Gekrookte riot moot van dien slag wel broken .
'k Voltooide u ! Maar wat nu, wat nu gedaan ?
'k Heb zeker nieuwe jamm'ren door to staan,
Maar hoe ? Ik kan t niet zeggen . Doch
reken
Ook flu no op de krachten van mijn geest.
Van wroeging bon ik altoos vrij geweest ;
noemen mij waanzinnig - lij kunt spreken,
En zeggen wat er van m}jn waanzm z j,
Gij Leonore ! 0 antwoord hier voor mij !
Mijn hart, ja, was waanzinnig ; 't op to heffen
Tot eon' zoo hoog verheevne was ontzind ;
Maar 't hoofd was vrij van alle wanbeseffen ;
't Erkent de font, wier straf 't onbuigbaar vindt.
Ach, gij waart schoon, Lenore! en ik niet blind Ziedaar 't verg~ ijp, waarvoor men me in moest muren!
Maar 't zj zoo; Laat hun foltren eeuwrg duren. . .
Mijn hart vernieuwt uw beeltnis steeds - en mint . . .
Een liefde, die elukki is, verflauwe :
Waar rampspoe en vervolging zijn, is trouwe ;
Elk ander hartsgevoel maakt plaats, of voedt
Dien ~enen hartstocht van 't verliefd gemoed .
Zoo storten in en zee zich honderd stroomen ;
Maar peilloos diep is de onze, en kept goon zoomen.

ik

UIT OHILDE HAROLD .

r

(Canto IV .

179, 80, 81, 83,)

DE ZEE .

Rol, Oceaan, uw donkre golven uit,
Vergeefs geploegd door honderdduizend kielen!
Des menschen macht tot schenden en vernielen
P kk' de aard met pain ; b}j u is 't dat zij stub .
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Of woedt zig voort, z}j leaf or bl}jk nosh sporen!
Uw werk is ieder wrak op 't zwalpend sop ;
Hjjzelf in u, gel jk een regendrop,
(evallen en gezonken eul verloren,
Verdw}jnt voor goed in uw onmeetlijk gra£ .
Niets merkt de pleats, wear h}j den adem gaf .
Zijn schreden zijn niet op uw paftn : uw velden
Geen roof voor hem . Gj schudt hem af. G j lacht
Met ells plunder- en verdelgmgsmacht,
Waar de aard voor beeft in hear vergoden helden .
G j sling~ert hem near 't hooge hemelruim, .
0f zendt hem, klappertandende in uw sehulm,
En tot 4jn oden schreiend, near de kusten
Van wear hh kwam, terug - Daar last hem rusten!
Het schutgedonder, beukende de wallen
Van vestingen op roteen jjzervast,
Doet koningen den schrik op 't harts vallen
En rijken siddren, - maar gij l jdt gees last,
De houten leviathans, door hun zwaarte
De hoogmoed van hun maker, wien zjj de eer
En naam zich toe doen kennen van uw beer,
Pat zijn ze u? Speel oed . En hun breed gevaarte
Versmelt, met al ziJ n strijdkracht, bust en schat,
Gelhk een sneeuwvlok in uw ziedend net .
Zee! Reuzenspiegel, wear zich God Almachtig
In spiegelt, onder stormen! t' Allert}jd,
stilts, koelte, noodweer, rust of str}jd,
~'Bjjar g j de pool met js omschorst, of krachti
Den gloed verkoelt, waarvan de keerkring s "t,
Alom verheven, groot en grootech ; 't veelslachtig
Geslacht der felste monsters in uw diep
Verbergende ; van 't uur dat God u sehiep,
Dezelfde en onveranderd ; beeld des Eenen
En Eeuwgen en Onpeilbren - bruin daarhenen!

JOODSCHE ZANGEN .
(HEBBEw MELODIES .)

De volgende gedichten warden geschreven op verzoek van m jn vriend, den Eerw . D. Kinnaird,
voor een verzameZing van Eebreeuwsche Zangw}jzen, en z}jn, met de daarop gestelde muziek,
door de Heeren Braham en Nathan uitgegeven .
Jan. 1815 .
Byaox.

IN SOHOONHEID WANDELT ZE .
In schoonheid wandelt ze, als de lacht
Aan onbewolkte starrenbogen ;
Des donkeys ernst des middags pracht
Vloeit seam in hear gelaat en oogen,
En mengt zich tot then malschen gloed,
Waar 't bhnkendst licht voor onderdoet .
En toets`e hier, en lichtje dear,
Zou 't 1iefljk evenwicht, geboren
Uit schaduwen van lokkig hear
En blinkende gemoedsrust, storen
op 't kalm gelaat, wear alles toont
Wat zuivre ziel die borst bewoont.
En zoo een blosje, een lachje, een traan
Dien mood, die wangen heeft betogen,
Wat duiden zij den goedheid aan,
Met zacht, aandoenhjk spraakvermogen'1
Wat den een ziel vol kaim geduld,
Een hart, van liefde en vree vervuld?
DE HARP DES MANS NAAR 'S HEEREN HART .
De harp des mans near 's Heeren hart,
Des lieflilken in Isrels psalmen,
Die door Gods Geest in al zjjn galmen
Gelouterd en geheiligd ward,
De harps van den koningszanger
Zweeg stll en troost ons hart nlet langer.
Zij schonk aan woestaards zacht gevoel,
Zij breidelde de wilds tochten,
Geen oor zoo stomp, geen hart zoo koel,
Dat niet hear tanen boeien mochten,
Tot Davids harp, weemoedig zacht,
Zijn schepter overtrof in macht.
Z1j bracht Jehova hulde en ear ;
Zij meldde 's konings zegegralen ;
De heuvlen huppelden, de dalen
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WET IN DIE xo00ER, ItEINER sFEEIt. - D1

STBB11BOa,

Weergalmden, cedars bogen near:
De klank wilde opwaarts nit die snaren,
En is ten hemel ingevaren .
11laar is hij ook voor de aard verstomd,
De stille godsdienst spitst hear ooren,
En meant de melodie to hooren ,
Die uit den hemel tot hear komt .

I
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WEFT IN DIE H00(ER, REINER SFEER.
Weet in die hooger, refiner sfeer
De liefde zich een wag to banen?
Fiopt dear hat hart nog even tear?
Blinkt dear nog 't oog, slechts niet van tranen ?
Hoe welkom den dat nieuw gebied!
hoe wenschl"k van dit stof ontbonden,
Daze ~aarde en al hat aardseh verdriet
In t eeuwig llcht to zien verslonden .
Teen . 't is niet om de stervenssmart
Zoo we op den steilen never beven,
En, trekt ook de overzi~ de ons hart,
Nog aan dit droevig hierzijn kleven .
Laat slechts de toekomst, die , ons beidt,
Hergeven, die wh hier verlietren,
En ons der , hefde zaligheid
Onsterfelijk en rein genieten 1
DE STEENBOK.

q

De steenbok springt met vrjje borst
0p Juda's bar en road,
En elke bron verslaat zijn dorst
op godgewijden grond ;
Hoe zweeft zjjn voet, hoe blinkt zlln oog,
Hoe fler heft hij de kruin omhoog 1
Ben heldrer bilk, een vlugger voet
Heeft Juda dear gekend,
Ben lieflijker geslacht ontmoet,
Bij bron en herderstent ;
Thans, zoo ge er slanke palmen ziet ,
De slanker dochtren Juda's niet .
Ach meer eze end boom en kruid!
Wij zwerven treurend road ;
Zjj siaan~ hun wortlen rushg uit
In then verlaten grond .

WEN OVER 'T YOLK. - JORUAAN! UIT U. - JEFTHA's DOCHTER .
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Zij groenen frisch en eenzaam voort ;
Geen ban verdrijft hen uit dat oord!
Ons weidt de dood, ears verre kust,
Na lange kwijning af,
En niemaud onzer vmdt de rust
In zijner vaadren graf.
Dear bleef geen steep des tempels steep ;
De heiden bidt op Sion aan!
WEEN OVER "T VOLK .
Weep over 't yolk, dat weende aan Babele stroom ;
Hun heiligdom is woest, hun land een Broom ;
Geen harplied zelfs beklaagt hun treurig lot ;
Godloosheid troont ter woonplaats van hun God .
Wear wascht gj~ ooit de voeten, wreed verscheurd?
Wanneer zal 't lied weer zoet zijn in uw ooren,
En Sions harp, met vrije hand gebeurd,
Het harte weer doers hupplen als to voren?
Waar zwerft g}j heap in uwes aanschijns tweet?
Hoe zult gh ooit ontkomen aan uw lead?
De torte! heeft haar nest, zijn ho! de vos,
Elk yolk zijn land - een graf hat Isrel Gods!
JORDAAN ! UIT U .
Jordaan ! Uit u drenkt Amalek zijn kemelen ;
De heiden brengt op Sion d'afgoon ear ;
Op Horeb buigt de Baalaanbidder peer En dear zelfs zwijgt de donder van Gods hemelen !
Hear ! wear uw hand de Taaflen heeft beschreven,
Uw schaduw op uw yolk is afgedaald,
Uw heerlijkheid, van vuur en vlam omstraald,
Gijzelf - wien nimmer mensch ken zien en levee !
o, Laat uw toorn in bliksems nedervaren !
Wring zwaard en spiets uit des verdrukkers hand
Hoe lang vertreedt de dwingland reeds uw land!
Hoe lang ontbreekt hat vuur op uw altaren!
JEFTHA'S DOCHTER .
Eischen God en mijdn natie m }j~n bloed6
o, Mjn Vader! uw oehter zal maven .
Zoo uw zege haar 't lijf kosten moat,
Zie hier is hat, slay toe, neem haar levee .
I.

a
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IN VOLLE 6CHOONHEID WEGGERUHT .

'T WORDT NACHT IN L[IJ .

Reeds verstomde de stem van nijjn klacht,
En de dagen der rouw zijn vervlogen ;
Zoo de hand mjaj verslaat, die ik acht,
'k Wacht den slag met een glimlach in de oogen .
't Bloed uws kinds, o wens daarop gerust!
Is zoo rein als de zegen, m ,jn vader,
Dien ik vraag van uw hand, eer het gutst,
Als de wensch daar ik Gode mee vader .
Bij de dochtren mjjns yolks zij geklag :
't Moet den richter, den held niet doers beven .
'k Won voor u den beslissenden slag ;
In uw hand is de vijand gegeven.
Als gj 't bloed, dat gij graft, ook vergoot
Als ge uw dochter ziet zw}jgen, moat derven,
o M}ln vader, draag roem op hear dood
Vergeet niet dat zij glimlachte in 't sterven .
IN VOLLE SCHOONHEID WEGGERUKT .
In voile schoonheid weggerukt!
Daar zjj geen 1}jksteen, die u drukt ;
Maar 't roosje schudde op 't vroega graft
Van jaar tot jaar, zjjn blaadjes af,
En 't waivers van 't cypr~sen-loover
Sprei koelte en schaduwen daarover!
En weemoed zal, ears gindschen zoom,
Ret hoofd vaak buigen near den stroom,
En voeden daar het brekend hart
Met al de droomen van de smart,
En duchten zich to laten hooren,
Als zou 't de liege doode storen .
Laat of ! De tranen baten niet!
De dood bespot uw lang verdriet .
Smoort dit en klacht van 't droef gemoed t
Of stelpthet iemands tranenvloed?
Gijzelf, die me aanspoort tot vergeten Dw oog is rood, uw wang bekreten .
'T WORDT NACHT IN MIJ .
't Wordt nacht in m}j . 0, breng terstond
be harp, die 'k nog vermag to hooren,
En zweve uw zachte vmger rood,
En streele uw lied m}jn lulstrende ooren .
Is daar een hoop, die niet vervloog,
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IX ZAG U WEENEN. - UW LEVEN VLOOD,

Uw lokstem zal hear op doers komen
En brandt mij nog een traan in 't oog,
G}j zult dien zalvend nit does stroomen .
Doch klinke uw toon eerst bang en zwaar ;
Bespaar uw honigzoete noten ;
Want ik most weenen, harpenaar!
De smart is in mijn hart besloten ;
Ik heb hear lang en trouw gevoed,
In nachten, door geen sleep bevangen ;
Het uur is dear dat 't barsten most,
Of zacht zich oopnen voor uw zangen,
1K ZAG U WEENEN.
1k zag u weenen ; schoon en klaar
Blonk 't helder net in lichtblauwe oogen,
Als werd een veldviolenpaar
Van frisschen morgendauw betogeu.
Ik zag uw glimlach ; de edelsteen
Hield op met schitterglans to pralen,
Bij 't levend licht van zachte stralen,
Pat uit uw heldre blikken scheen .
Als 't zonlicht, dat de wolkjes kleurt
Met rozengloed en lichtgeflonker,
Dat, schoon de nacht hear staf reeds beurt
Eerst langzaam we smelt in zijn donker : a
Zoo deelen aan 't bedroefd gemoed
11w heldre lachjes blijdschap mede ;
Hun zonschijn geeft het harts vrede,
En warmt het met een zachten gloed .
UW LEVEN VLOOD .
Uw levers vlood, uw naam werd groot,
Uw yolk bezingt voor de aard
De zege van z jn gunstgenoot,
De slachting van zi,jn zwaard,
Verheft uw deugd en daden laid,
En roept u als verlosser uit !
Hebt gjj voor ons geen bloed gespaard,
Voor u bestaat geen good !
Het vocht verdwijnt niet van deze aard,
Dat nit uw wonde vloot :
In deze onze aadren bruist het road ;
Uw adem is in onzen mood!
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BAIILS LIED VOOR ZIJN LAATSTEN STRIJD .

SAUL.

Uw naam bezielt one in den strjjd,
En iedre vijand beeft!
Der maagden rei herhaalt altijd
Den zang, waarin gij leeft .
Te weenen deed uw roam to kort :
Geen traan worde over u geetort.
SAULS LIED VOOR ZIJN LAATSTEN STRIJD .
Krjjgren en hoofdlien! zoo slagzwaard of spear
Mid treffe aan de spitse des heirs van den Heer,
Spaart ook mijn 1 jk niet op 't bloedige pad,
Maar begraaft uw geweer in de boezems van Oath .
G j, die m}jn beuklaar m j nadraagt en bong,
Vluchten de mannen van Saul voor uw oog,
Leg me in dies stood aan uw voet met uw zwaard ;
Mij treffe 't lot, dat hun blooheid vervaart .
Andren, vaartwel nu! Maar niece dat ons scheidt,
Zoon van mijn hart, wien mijn sehepter verbeidt!
hijk is de haarband en grensloos de macht,
Of vorstlijk de dood, die op heden ons wacht .
SAUL .
De tooverrede heeft geboden :
„Verschijn, o geest van Samuel!
Verlaat de stilte van de dooden !
Vorst! zie den Ziener Isrels well"
De grond sparde op. H}j stood, in 't midden ,van een kring
Van neevlen ; 't licht des daags bleekte op zi,~n nadering .
De dood staarde aaklig nit zijn etrakke en glazige oogen ;
Zijn uitgedorde hand was zichtbaar, zonder bloed ;
Als blank gebeente glom de ontbloote voet .
Van lippen, die zich niet bewogen
Tot spraak of adem, wederklonk
Zen stem, hol ale de wind uit een spelonk ;
De koning zag hem, stortte neder, -Zoo velt een bliksemstraal den cedar .
,,Waarom wordt m4jn rust gestoord?
Welke stem heb Ik gehoord?
De uwe, o Koning? Dien go aanschouwt,
Ziet g~j bloedloos, stiff en koud .
Dus ban ik, en dus wordt g;j,
Ale g}j morgen komt tot mj ;
Dusswordt gjj, en dus uw zonen,
Al a zjj, voor wear de avond daa1t,
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Met u in de stilte woven
Van het graf, voor u bepaald .
Vaar dan wel, nog voor een nachtl
Morgen ligt uw gansch geslacht
Met doorboorde borst ter aarde,
Sterft gij van uw' eigen' zwaarde,
Storten kroon en takken veer,
En geen huffs van Saul meer !"
ALLES IS IJDELHEID, ZEGT DE PREDIKER.
Macht, w}jsheid, rijkdom, liefde, roem
Mocht mi,jn bong hart verheugen ;
Mi lief koosde der maagden bloem,
U schuimden
de eelste teugen
;
'k Heb
mijn hartstochtljjk
hart verzaad
Aan schoonheids teerste blikken,
En wat voor weelde en wellust gaat,
Het mocht m j al verkwikken.
Thane onderzoek, maar weet ik niet
Wat dag me ooit was gegeven,
Dien 'k, voor wat de aard begeerljjkst biedt,
Nog eens wil over-levee .
geen dag, geen enkle ure bracht
Me een onvergald genieten ;
Geen nieuwe glans bescheen mijn macht,
of 'k zag zijn ster verschieten .
zj ook door toover4jm de beet
Der slang in 't veld to keeren :
De slang, die in den boezem gleed,
Pie zal haar tand bezweren ?
Z j, die de stem der wjJsheid tart
En 't lied der vreugd doet kwijnen,
N}jpt in haar wrongen 't, arme hart,
En spaart er geen ven jnen.
ALS DOODSKOU DOOR DEES LEDEN VAART .
Als doodskou door deer leden vaart,
Waar zal de ziel dan henenzwerven?
ZI,j~ kan niet bl}jven, kan niet sterven,
zj legt haar hulsel of op aard .
Zal zij, van star tot star verheven,
Nog paden van ontwikkhng gaan,
Of breekt terstond dat t}jdstip aan
Van haar volkomen heerlilk levee?
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Zal ze onverderfijk, onbepaald,
Een ongezien, maar alziend wezen,
Ret gansche book der schepping lezen,
't Verleden zien met licht bestraald?
Zal zij den novel zien verdwijnen,
Die domm'lend voor de erinring zweeft,
En alles, wet zij heeft doorleefd, .
Met scherpen omtrek zien hors~hj~nen?
Ja, tot den oaaierd keert zj,j wear,
En ziet de vormlooze aarde wemelen,
of st jgt ten zevenden der hemelen
En baadt zich in de reinste sfeer ;
Niet meer ontroerd door vreeze of hope,
Stork in hear eeuwig voortbestaan,
Ziet 4j,~ do zwangre toekomst aan,
En beeft niet, schoon ze eon wereld sloop .e.
Ja, boven hoop, vrees, liefde en bast,
Gansch rein, en van ,goon drift bewogen,
Verdwijnen eeuwen voor hear oogen,
Geljjk one bier eon jeer vergaat .
Door alle diepten cal zij streven,
Op vleuglen - neon, van vleuglen vr~ 1
Vergetende wet sterven cij
Bij 't eeuwige gent van 't levee.
BELZAZARS GEZIORTE .
Van z jn satrapenstoet
Omrlngd, cat dear de koning ;
De lampen spreidden gloed
Bjj stroomen door z,jn mooning ;
't Gewijde vaatwerk Monk
Voor 't oog van die er brasten ;
Jehova's tempelpronk
Moest heidenen vergasten .
Maar in dat dartel uur,
Bij 't schittren van de wjjnen,
Dear zag men op den muur
De hand eons mane verscl4jnen.
Eon ankle hand, niets meer,
Bewoog zich voor elks oogen
Vier woorden schreef zij near,
En dreigde, en was vervlogen .
De koning, bleak van sehrik,
Doet straks den feestgalm sullen ;
Staroogend staart zijn blik,
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Zisjn stem en knieen trillen .
,M jn wjzen! treedt hervoort!
Genaakt, mijn wichelaren i
W at koningsvreugde stoort
Moge uwe mood verklaren !"
De wijzen staren 't aan Hun wjsheid moest bezw jken!
Het schrift blijft onverstaan
En onheilspellend prjjken .
Dit raadsel is to hoog,
Te machtig veel zijn sommen!
De zieners sluiten 't oog,
De wichelaars verstommen.
Een vreemde in zijn paleis,
Een balling, jong van jaren,
Verneemt des konings eisch,
Hij kan Gods schrift verklaren ;
Hel blonk der lampen pracht,
Luid heeft hij 't schrift gelezen ;
IIij las het in dien naeht,
Des morgens was 't bewezen .
,Belzazars tijd is daar!
Z ijn koninkrijk verslonden!
Hid, aan Gods evenaar
Getoetst, to licht bevonden!
Het graf, zijn rijk voortaan!
E en lijk-, voor staatsiekleeden!
Zijn troop, den Perziaan!
Zijn grootsehe stad, den Meden!"
ZON VAN DEN SLAPELOOZE .
Zon van den slapelooze ! droeve ster,
Wier matte straal slechts weiflend glimt van ver,
Die 't donkey aantoont, maar niet we kunt dringen!
Hoe zjt g}j 't beeld van zoete erinneringen!
Beschilne ons 't licht van , den verleden tjjd
Nog met zijn gloor ; hot grog zjn warmte kwi,jt .
De droeve zocht dat scheemren en aanschouwde
Het duidlijk, maar ver of! en kiaar, maar - beeft van koude,
WAS MIJN HART ZOO ONTROUW ALS UW ARGWAAN
VERMOEDT .
Was mijn hart zoo ontrouw als uw argwaan vermoedt
'k Had dap nog in Judda eon plaats voor mijn voet ;
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HERODES JAMMERHLACHT ENZ. -- OP DEN DA( DEE YLRWOEST. ENZ.

Daar me een handkus aan de afgoon voor eeuwig bevy dt
Van den vloek, dien gij mij als een misdaad verwijt .
Gaat hot boozers nooit wel, dan is God u nabij !
Heeft de dienstkneeht slechts zonde, onbezoedeld zit gij !
Heeft de hemel verworpen wren de aarde verstoot
Leef in dit uw geloof, 'k wacht in 't m jne den daod!
'k Heb er meet voor verloochend dan ge immer vergoedt .
Pat weet Hij, die, tot heden uw hoogmoed nog voedt .
In zijn hand is mijn hart en mijn hoop ; in uw macht
Is ons levee en land, Hem ten offer gebraeht.
HERODES JAMMERKLACHT OVER MARIAMNE .
Nu bloedt reeds, Mariamne! 't hart,
Dat pas uw blanke borst deed bloeden ;
Mi,jn wraakzucht week voor helsehe smart,
Woest zelfverwjjt verdringt mjjn wooden .
o, Mariamne ! waar zijt g}j?
Mijn klachte komt niet tot uw ooren !
Vermocht gij, nog vergaaft gij n4jJ,
Ofschoon goon hemel meet wil hooren .
Maar is 4j dood? En wie volbracht
't Bevel, in razernij gegeven?
Het moordzwaard, dat haar heeft geslacht,
Is rookende in mijn hart gedreven .
Maar gij zUt koud, vermoorde min!
En zucht noch tranen kunnen baton ;
Uw ziel vloog reeds dien hemel in,
Die nooit mjj booswicht toe zal laten .
Ze is weg, mijn troongenoot, mijn room!
Met haar, wat me aan dit levee boeide ;
Ik sloeg van Juda's struck die bloom,
Die daar voor mij, voor mij slechts, bloeide .
Mij is die misdaad, mij die hel,
,
Waar wanhoop 't hart aan toe blj~ft keeren ;
'k Verdien de foltring alto wel
Die, nooit verteerd, mij zal verteren .
OP DEN DAG PER VERWOESTING VAN JERUZALEM
DOOR TITUS .
Van den top des laatsten heuvels, die naar Salems hoogten ziet,
Zag ik u, eons heilig Sion ! deel van Homes rijksgebied .
Ach, uw laatste zon gang under en de vuurgloed van uw val
Antwoordde op den laatsten oogblik, dien ik opsloeg naar uw wal .

BIJ DE WATEREN VAN BABYLON ENZ . - SANHERIBS LBGER .
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o, Hoe zocht die blik uw tempel, hoe mijn vaderlijken wand!
Hoe vergat ik Voor een oogwenk mijn aanstaanden slavenstand!
Maar wet trof er den uw lijkvuur, kronklend langs uw tempelboog .
En de vastgeklonken handers -- tot geen wreak in staat - mijn oog 1
Op zoo menig blj den avond, als ik van den heuvel zag,
Kaatste uw vest de laatste scheemring lieflijk weder van den dag ;
En ik zag des tempels tinnen schittrende in den schooners glens,
Die den heilgen berg omringelde als een purpren stralenkrans .
En dear stood ik op den bergtop, en dear zag ik tot u neer, -Maar 1k zag de bljjde scheemring niet versmelten als weleer ;
o, Had in hear pleats de bliksem lucht en wolkgespan gekloofd,
Wear' de donder losgebarsten boven des verwoesters hoofd!
Maar der heid'nen zwaard zij machtig - nimmer zullen valsche go8n
't Lieflijk heiligdom ontw y'den, dat Jehova koos ter woon ;
fin, hoe door heel de aard verwor en, hoe vernederd, hoe veracht,
Isrels holds, o God der wraae ! bl}jft slechts U, slechts U gebracht .
BIJ DE WATEREN VAN BABYLON ZATEN WIJ
EN WEENDEN.
zaten neder bij de stroomen
Van Babel, treurende om den dag,
Die Salems poorten ingenomen
En door het Voor verteren zag ;
Want teen was ooze smart volkomen . . . .
0 Dochtren Sions ! welk geklag
Als we op de blauwe golven zagen,
Zich vrij bewegende in hear kil,
Yroeg m' ons een lied van vroeger dagen ;
Maar harp en lippen zwegen stilt
Met dorheid 4j,~ de hand geslagen,
Zich voegend near des vijands wil!
Ik hing mijn harp., in 't wilgenloover,
Geen slavernij z~ hear bereld!
Zij bleef me als eenlg kleinood over
Van al mjn vroegre heerlijkheid .
Ik heb geen liedren Voor den roover!
Maar glj, mjn oogen! schrelt, 3a sehreit .
W1"

DE VERDEL(ING VAN SANHERIBS LEGER .
En de Assyrier kwam of als een wolf in het wood ;
En z}jn heirseharen blonken van purper en good ;
Als 't geflonker der Stamen op 't wemelend meer
Blonk de blikkrende weergloed van heupzwaard en spear .

UIT JOB .

Ale de blaadren des woods, door den zomer gekust,
Zag nog de avond dien vjjand ten strijde gerust ;
Als de blaadren, ten proof aan des najaars geweld,
Zag de morgen dien v}jand verstrooid en geveld.
Want een en e1 des doods wandelde om in den naoht ;
En h}j bliss in 't gelaat der vijandljjke macht
En de slapenden bhkten verschrikt op en schril,
En nog sans sloeg hun 't hart, en voor eeuwig zweeg 't

stilts

En daar lag nu bet str jdros vertrokken terneer ;
Ach, nu golfde in zjjn boezem geen ademtocht meer ;
En bet schuim van zjjn doodsangst stood wit op zfln hp,
En zoo koud ale de branding om steenrots en khp.
En dear lag flu de ruiter verbleekt en verrekt,
let bet hoofd in bet sljk en den nachtdauw gestrekt .
En 't bleef stil om de Lenten, de vaan bleef alleen
Geen stale er een spear op, de krijgsbazuin geen .
En
En
En
Is

de weduwen Assure z}jn luid in hear klacht ;
o Ball uw eerdienst heeft uit met uw macht ;
de heirschaar des Heidens, door 't zwaard niet gekuot,
gesmolten als sneeuw voor den oogstraal van God,
UIT JOB .

Dear tong een geest voorbij mijn aangezicht :
'k Zag heerl}jkheid omstraald van eeuwig hcht .
't Lag al in slaap gedompeld ; 'k bleef ontwaakt ;
Dear stood bjj ; onbeschrijfljjk, maar volmaakt ;
M jn siddrend vleesch kromp seam, mjjn oog stood etrak,
En 't hear reel mij to bergen als hij sprak
,Wet mensch zoo meer den God wie heilger wezen
,Dan H j, die vlekken telt tot in' der englen heir?
, GJ wroet in 't stof, waaruit , g}j zijt verrezen,
U overleeft de worm wet zflt gjj meer?
,Van gistren z jt go ; ear 't morgen is, vergaan ;
,En blind voor 't licht der w}jsheid, door uw wean ."

VERSCHEIDEN GEDIGHTEN .
AAN MARIA .
hsosa
Gelukkig zijt g }j, en 'k gevoel
Pat ik hat ook moat wezen ;
Want uw geluk is nog mijn doel,
Zoo harthjk als voordezen.
Uw eegaas lust, 'k ontroer er van,
Als 'k hem zoo zalig vinde !
Maar 't zij zoo ; haters zou 'k dien man,
Indian hjj u niet minds .
Ik zag laatstmaal uw liefste wicht ;
Mjn hartstocht sprak verwoeder ;
Maar 't schaapje toonde ears blij gezicht ;
Ik kuste t, om zijn moeder .
lk kuste 't ; 'k zag zi,jns vaders beeld ;
Dat kostte een zucht van smarts !
Maar 't was met moeders oog bedeeld,
Nog alles voor mjjn harts!
Vaarwel! ik ga. Geen laf geklag !
Uw echtheil smoort mijn .zuchten ;
Maar 't hart, dat u niet mmnen mag,
Moat voor uw bljz}ln duchten .
'k Dacht dat door tijd, door trots mieechien!
M}jn jonglingsgloed verdoofd was ;
Ik zag u wader, om to zien,
Dat slechts mijn hoop me ontroofd waz .
Toch bleef ik kalm. 'k west hoe weleer
Uw ankle blik me ontrustte . . . .
Thane ware 't niet onschuldig meer,
Zoo lets mijn hart onthutste.
G" zaagt me in 't oog ; sloeg ik hat near?
Kondt g}j verwarring lezen ?
Neen, strakke wanhoop, en theta meer
Lag op mjjn p}jnljk wezen.
Vaarwel, vaarwel, mijn jonglingsdroom !
Geheugen, wil niet spreken!
Besproei mijn hart, Vergetelstroom !
Daar 't zwjjgen moat of breken.
!He 4e Aenteekeningen .
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0 }JEERLIJK, HEERLIJK ZIJ HET OORD. - HERROEP HEM NIET .

0 HEERLIJK, HEERLIJK ZIJ HET OORD .
(1808.)

Heerl}jk, heerljjk zj het oord!
Waarvoor uw ziel dit stofgewemel
Verliet ; geen liever steeg ten hemel,
Wear zij bet lied der zaalgen boom.
Op aarde ontbrak u slechts to wezen
Wat gij flu eeuwig wezen moogt .
Geen smart zjj in ons oog to lezen,
Daar gij uw God in de armen vloogt .
Zacht vall' de zode u ; en z}j moet
Ons oog door vrooljjk groen verrukken ;
Geen sombre schaduw mag er drukken
Op jets, dat u gedenken doet .
Laat frissche bloemen dear getuigen
Van uw gewisse zaligheid ;
Maar last geen wilg het hoofd er buigen.
Waartoe om uw geluk geschreid?
0

HERROEP HEM NIET .
(1809.)

Herroep hem niet voor min gedachten,
Dien zaalgen, then verviogen tjjd,
Toen u m}jn ziel was toegewjjd,
Die tot op 't sloopen onzer krachten,
Tot op 't verstiwen van ons bloed
Ons onvergeetlijk bljjven moat!
Kan ik, kunt gjj, de zuivre weelde.
Vergeten, die w}1 smaakten als
Tk d' arm sloeg om then blanken hale,
EM met die donkre lokken speelde ;
Terwil uw oogen kw jnend, zacht,
Van liefde, njets den liefde, spraken,
Maar uwe lippen niet verbraken
De zoete stilts van dlen nacht .
Wanneer g}l 't hoofd op eens kwaamt bergen
Aan tees, m n boezem als van schrik
En tot n4j opzaagt met een blik,
Die m}j bestraffen moest en tergen ;
Hoe drukten wj elkaar aan 't hart,
Hoe scheen in iedren kus der lippen
One de adem en de ziel to ontglippen,
Bezwjjkende van liefdesmart !

GIJ, WEENEN BIJ MIJN gRAF?

Dan schooft gjl voor die ernsti a oogen
Sours 't zacht gordijn diet zi den leen ;
Als met een blanken sluier scheen
Hun lieflijk blauw dan overtogen ;
Terwijl uw pinkers, lang en dicht,
Afstekend bi een wan zoo teeder
Zich toonden als een avenveder
Die op een molhg sneeuwbed llgt .
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Ik droomde laatstmaal dat hid keerde,
Die t d van liefde en van geneugt ;
Die droom schonk mi, een zoeter vreugd,
Als z}ln verbjstrmg me overheerde,
Dan of 'k met nieuwe drift in 't bloed
Een ander ware in d' arm gevlogen,
Mj'n heit verwachtende van oo en
Waarb}l" 'k uw teerheid nooit ontmoet.
o, Zwjg m}l van die oogenbhkken,
Van tijden, die, voor goed .voorbij,
No met een zoete mime
aputte ziel verk~wikken
M~in
En 't zullen - tot men u en m jj
Vergat, terwjjl ons kil gebeente
Gevoelloos werd als 't k11 gesteente,
Dat de aarde meldt . HIRE BIISTSR zI7 .

ui
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GIJ, WEENEN BIJ MIJN GRAF ?
(1809 .)

q
q

Glj, weenen b j mijn graf ? Vriendin,
Herhaal die woorden voor mjn oorenl
Doch zoo ze u aandoen, hood hen in!
Ik mag uws boezems rust niet storen .
Mjyn hart bezwjjkt, mjn hoop is heen,
En 't bloed kruipt i skoud door m n aderen ;
En als ik sterve ", alleen
Zult met eon zucht mjjn rustplaats naderen .
Ml,~dunkt, eon flikkermg van troost
schjnt door mjln neevlen heen to breken ;
Het leed m" ns harten wordt ve oosd
Wanner ik op uw deernis reken .

S

r

Gezegend vocht, door u geschreid
Om wie surds jaren niet meet weendel
Die dauw heeft Bubble dierbaarheid
Vooi hem, wien t leed Binds lang versteende.

S

AFBCHEID . -- AAK THYRZA.

O teethe vrouw ! mijn hart was teer
En zacht 'als 't owe, in vroeger dagen ;
Nu treft de schoonheidzelf 't niet meer ;
't Gevoelt alleen zijn jamm'ren knagen.
weenen b}j mijn graf? Vriendin,
Herhaal die woorden veer m}ln ooren!
Doch zoo ze u aandoen, hood hen in!
Ik mag uws boezems rust niet stereo.
AFSCHEID .
(Maart 1811 .

Dees kus, melieve ! van uw mend
B1 ft o m}ln lippen kieven,
Tot d at ik then, in b1jder stood,
U maagdlijk weer zal geven .
Hot oog, tat mij zoo teeter greet,
Poet m}1 verdubbeld blaken ;
Het traant~e, tat gij weenen meet,
Meet mid oog trouwer makes .
Ik verg gees pant der min, tot freest,
B}} 't eenzaam ommedwalen,
Voor 't hart, welks liefde niet verpoost
In ieder ademhalen.
Geen schrift! Tot folk van mijn gemoed
Zou 't ells kracht ontbreken.
Wat beat een jjdle woordenvloed?
Alleen bet hart ken spreken .
B}j tag en nacht, in lief en teed,
B1 }jft tat uw beeltnis dragen,
En klopt, ofschoon het niemand west,
Voor u in al zijn slagen.
AAN THYRZA .
I.
(10 Oct. 1811 .)

Geen steep bedekt uw graf en zegt
Wat heel de wereld wet mocht weten ;
G zigt in 't stills graf gelegd
Door elk, behalves een, vergeten ;
Ons scheidde 's aardr}jks zwalpend oat
Eu spotte met een min zoo teeter ;

AAa THYRZA,

't Verleden en de toekomst bad
Om weerzien, - maar gij zaagt niet weder
.A.ch, zoo tit moo 1 jk wear geweest,
on enkel woord van vredig scheien
Had mjj de slaking van uw geest
Met zachter weemoed doen beschreien .
Gij, langzaam. door den dood gesloopt ~
Zeg, hebt gl,
i in uw droevig kwijnen,
Niet nog wel menigmaal gehoopt
M j aan uw bed to zien verschjnen?
Wie had dear neer eknield als ik?
Wie met meer p}lns uw oog zien breken,
Als, wachtende op den laatsten snik,
De trouwe hefde ontzag to spreken ;
Om straks, wanneer g}j boven smart
En lichaamspijnen waart verheven,
Aan al de tranen van bet hart
1n voile stroomen lucht to geven ?
Ja, vloeit, mjjn tranen, stroomt en vloeit !
Wear thane mijn blikken treurig weiden,
Heeft teeter vocht den grond besproeid,
op 't denkbeeld van ,kortstondig scheiden ;
flier heeft hear bhk mpn , hart verrukt,
flier heeft hear lath m}ln ziel geklnisterd ;
her heeft hear hand m} n hand gedrukt,
Hear mood de liefste teal gefluisterd!
't Was hier tat ik then kus verkreeg,
0 Engelreine! van uw lippen,
Waarb n4jn hartstocht de oogen neeg,
En met een wensch hem dorst ontglippen .
1k hoorde bier die toovertaal,
Die 't stugge hart uw vreugd deed deelen,
't Lied, tat me alleen, maar duizendmaal,
Uit uwen mood vermocht to streelen .
Bier wisselden we een pant der min ; .
Nogdraag ik't uwe ; wear is t mine . . . .?
Waa zijt g}l zelve, zie sv iendmn'
Beseft, vermoedt gl} hoe ik kwijne?
Wat , bittren beker hebt g }j~ mij,
M}1 jonghng, op de hand gegeven ;
Maar zoo in 't graf de rust slechts zig,
1k wensch u niet terug in 't levee .
Doch zoo uw deugd in refiner sfeer
Een nieuwe vreugde ntag genieten,
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AAN THYRZA.

Zend dan een sprank dier b1 jdschap near,
Die m}j vertrooste in m,i,~n Ferdrieten!
Komgij mjjn vroeg geknakten geest
Aan boats en ljdzaamheid gewennen!
zijt me op aard zoo veal geweest,
Dat ik uw hemel graag zou kennen .
AAN TRYRZA .

II .
Een worstling now, en wet mij griefde
Vergeten, en m jn lead ?esmoord!
Een zucht om u en om m}ln hefde,
En dan der wereld toebehoord !
Thane moog mid' alles welkom wezen,
Wat nooit mUn boezem heeft voldaan!
'k Heb niets to hopen, theta to vreezen :
Wat smart der toekomst gaat m}j aan?
Schaf wijn, en stel mjjn disch in orden!
W" leven niet voor de eenzaamheid .
'k Wil ook dat nietig wezen worden,
Dat alt}jd lacht, met niemand schreit .
Het was niet due in bhlder tijden ;
't Moest nooit zoo zjjn ; maar ", gij list
Me alleen des levees jamm'ren 1}j en,
(e ontzonkt me - en alles is to niet!
Ach, vruchtloos zoo 'k dien ,toon beproevel
't (eveinsde lachen van z jn mond
Be of de droef heid van den droeve,
Als rozenbloei den kerkhof ond,
De vriendschap moog den beer tooien,
En bieden heulsap bij de smart,
't Vermaak een w j1 do ziel verstrooien
Verlaten •v oelt zich 't arms hart .
'k Sloeg vaak des zomeravonds de oogen
Met wellust op near 't starrelicht ;
Die zelfde glens van 's hemels bogen
Bescheen, docht m4j, uw lief gezicht.
En door de Egeesche zee gedragen,
B}j 't vriend1 jk licht der teedre mean,
Waande ik uw oog op hear geslagen . . . .
Helaas ! zhj staarde uw graf reeds aan .
En ale de koorts m}jn burst deed zwoegen,
Op 't pijnlijk lager neergevlijd,

~
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EUTHANASIA .

tg
g

Hoe dikwi)'ls daeht ik met genoegen :
rMj,]n Thyrza weet niet dat ik li,jd ."
Wat beat hat nog den boei tee breken
Des slaafs, op d'oever van den flood?
Wat baatte 't zoo mijn krankten waken,
Daar gij, mijn Thyrza ! de oogen sloot .
o Pand der liefde, mij geschonken,
Toen alles nieuw was voor mijn hart,
Hoe droevig hebt gij uitgeblonken,
Beslagen door een wolk van smart!
Hat hart, mjj met flit pand ge even,
Stond stil t wat klopt het milne steeds?
Gevoelloos voor 't genot van 't leven,
Gevoelt hat slechts de neap flea leads.
o Droevig pand! Aandoenlijk teeken!
Schoon smartljk, zilt gig me een geluk ;
Bl"f in mijn ziel die liefde kweeken,
Of break hat hart, waaraan 'k u druk .
De tjjd mag tempren, niet verdooven ;
Een min, die mats meer hoopt, is schoon ;
Hun liefde gaat hat al to boven,
Die trouw blijft houden aan de down .
Zie de asnteekenlngen,

EUTHANASIA 1 ) .
(1811).

Wanneer, 't zij vroeg of last,
De ontzettende ure sleet,
Waarin mij de edam kust
Dier droomenlooze rust,
Donswiekige vergetelheid!
Zweef gil flan 't sterf bed road,
Waar 't hart zijn laatsten klop verbeidt,
Zijn jongsten levensstond.
Geen vriend met sombren blik
Verbei den laatsten snik,
Geen erfgenaam wiens hart
Mij 't einde gunt der smart,
Geen maagd met losgerukt gewaad,
Die jammerklagend deinst,
En die een droef heid voelt of veinst,
Die hear bekoorljjk staat .
') Fee gewenaohte flood .
I.

16
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Stil gave ik, d'adem wear ;
Stil zink m}1n doodklst fleet ;
Niet met gehuurde klacht
Zij 't 1 jk near 't graf gebracht ;
Ik wil niet dat mijn stervens-maar
Een uur van vreugd bederv',
Noch eisch dat vriendschap, als ik sterf,
Zal siddren b j mijn bear .
Maar liefde, zoo zij dan
Hear zuchten smoren ken,
En niet van 't schouwspel wijkt
Eens dierbren, die bezw}1kt,
Blink' dan voor 't laatst in voile kracht,
En make, als alles beeft,
voor hem, die sterft en hear die leeft,
Het uur des scheidens zacht .
't Ware zoet, melieve ! indien
'k Uw schoonheid kalm mocht zien,
En zonder blijk van 't lead,
Pat u mijn liefde deed,
Uw zielsrust, door gaan smart gesloopt,
In zachten hemelschijn,
Die zelfs de laatste en bangste pjjn
Nog tot een glimlach noopt .
Maar neen! de schoonheid lijdt
Bij 't aanzien van dien str}jd ;
De tranen, die hear grit
Ons voortbrengt als zij wil,
Mi sleiden ons ons levee lang ;
En is de dood eens dear,
Dan maakt hear nutteloos mishear
Ons 't uur des afscheids bang .
Dies last mij eenzaam gaan!
Geen stervling trekk' 't zich aan ;
Dear zip noch klacht noch snik
In 't uiterst oogenblik .
.,
Zoo velen scheidden nit den t}ld,
Van dood noch lead bewuet,
voor velen kwam de lange rust
Na slechts een korten strild .
„Maar sterven, starveling!
Te gaan . . . Wear alles grog,
Wear alles henengaat
Zooras zijn stonde slaat ;

OOH GIJ BBZWBRHT .

147

Te keeren tot m}jn vorig niet,
Eer ik voor de aardsche smart,
Mi) zelf tot last, geboren werd,
Is dat zoo groot verdriet?
Tel de uren, die u 't lot
Vergunde tot genot :
Tel de uren dat geen smart
U knaagde aan 't vrool}jk hart ;
Des levees vreugd is enkel sch jn,
Bedriegl}jk al zijn zoet ;
Te wezen z}1 voor enklen goed,
't Is beter : niet to z}jn.
00K GIJ BEZWEEKT .
(Februari 1813.)
Heu l quanto minus eat cum reliquis
versari quam tui meminisse.

Ook gjj bezweekt - gij jong en schoon
Als wat ooit bloeide op aard !
Zoo lief een leest, zoo frisch een koon
Niet door den dood gespaard!
Maar bond u de aarde een plek van rust,
Waar dartelheid en levenslust
Gedachteloos op staart :
Een, lieve doode ! leeft er, wise
De moed ontbreekt die plek to zien .
Ik vraag niet waar, ge uw rustplaats vondt ;
Geen stervhng wjz' haar aan!
Gebloemte of onkruid dekk' then grond ;
'k Zal daar geen blik op slaan.
't Is hard genoeg to denken : ~Dat,
Wat ik zoo teer heb liefgehad,
Most als al 't aardsch vergaan."
Ik wil niet dat een steep mij zegt
,'t Is pieta, waar ga uw hart aan hecht"
Ik minds u tot uw jongsten snik ;
Uw min was trouw en groot ;
GiJ.' wankeldet geen oogenblik,
In levee noch in dood.
Dood! Niets dat meer eon liefde schendt,
Waarop dit zegel is geprent,
Trouwloosheid, tijd, noch nood ;
En zoo ik leef, misdoe, en dwaal,
't Bl}jft u verborgen altemaal .

Wjj smaakten semen 's levens zoet,
Maar de alsem rest slechts mjj ;
De zoo verkwikk', de stormwind mooed',
Het gaat uw graf voorbij ;
Gees droom zelfs die uw nachtrust ;
steam
Gij moat benjjd zijn, Diet betreurd ;
Ook klaag ik met dat gjj
Mijn afzijn tot uw kwijning koort ;
U krank to zien had mij vermoord .
De voile roos, die 't oog verrukt,
Verwacht net eerst haar beam ;
Ofschoon gees hand ze ontijdig plukt,
Verwelkt z en verkleurt .
Ik zie haar never afgesne~n,
Dan al haar blaadren een voor een
Verlept en weggescheurd ;
Niets schokt den boezem meer misschien
Dan schoonheid in verval to zien.
't Verwelken uwer schoonheid, ach !
Wat denkbeeld voor mijn hart!
De nacht, in strjjd met zulk een dag,
Was zeker dubbel zwart ;
Ik zag hem nog in middagpraal,
Toes ik hem zag de laatste magi . . .
Eer hij verduisterd ward!
Mij wean ge een star, die helder blinkt,
En dan op eens in nacht verzinkt .
Maar dit, dit diende laid beschreid,
Indies ik tranen vond
Dat ik gees uur met teederheid
Mocht waken bjj uw spond',
U Diet mocht aanzlen, atom van smart
Niet drukken aan mijn kloppend hart,
En op uw bleeken mood
Een min bezeeglen, een verbond,
Dat ons op zooveel tranen stood.
Veal zjjn er schoon, en in dit hart
Bruist nog net vuur der jeugd :
Maar seen, meheve ! de oude smart
Is meer dan nieuwe vreugd ;
't Staat uit de dooden op, net laeht
Mjj toe, door duisternis en macht,
Wat n4j voor eeuwig heugt!
Slechts iets kon zaalger zijn dan dit,
Het was uw levendig bezit .

TIIBSSCH LIED. -- OP DE YBAAG : HOE ONTSTAAT DE LIEPDE .

TURKSCH LIED .
Het snoer, dat 'k gaf, was schoon en blonk,
De lit, die 'k aanbood, zoet van klank ;
Het trouw gemoed, dat beide schonk,
Verdiende een beter loon tot dank.
En heimeljJk een tooverkracht
Beheerschte snoer en luit voor mij ;
Zij hidden over u de wacht
Toen 't lot mij afriep van uw zij !
Ik zie ze weder, - weder nu !
Wel hebben ze aan burs plicht voldaan ;
Helaas! maar waarom spoorden ze u
Niet beter tot den uwen aan?
Dat snoer was stark in ieder schalm,
Maar duldde een vreemden vinger niet ;
Die luit klonk zoet, maar miste Balm,
Als g j ze in vreemde handers liet.
Het snoer schoot in de hand uiteen
Van die 't uw blanken hale ontnam ;
Hij lassche, zoo hij ,t noodig mean,
't Weer samen, die bet breken kwam!
De luit ward atom, toen zij van de uw'
In vreemde hand moest overgaan, Hij, die ze ontving - kom ! span h}j flu
De doode snaren weder aan!
Zj ziju veranderd . Zi ale "!
Het snoer is los, 't muzik heeft uit ;
Vaart samen wel ! gaat! 't is voorb' ,
Valsch hart, broos snoer, verstomde hilt!
OP DE VRAAG : HOE ONTSTAAT DE LIEFDE .
't Ontstaan der „liefde ?" 0, Waarom nu
Tot mid die wreede vraag gericht?
Zoo menig oog toch zegt hat u :
Ze ontstaat op uw gezicht .
Haar einde? Wilt go ook daarnaar vragen?
Helaas ! dit arme hart voorziet,
Pat z}j zal sterven van verdriet,
Maar niet dan met zjjn laatste slagen .
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ZAN(COUPLETTEN .
(Maart 1816,)

o

Lsehrymarum fops, tenero sacros
Ducentium ortus et ammo : quater
Felia I in imo qui seatentem,
Pectore to pia Nymphs, sensit .
GRAY.

De aarde ken geen vreugde geven
ale die vreugde, die zjj rooft,
Ale de friechheid der verbeelding
in 't veroudrend hart verdooft ;
't Is niet slechts de bloc die wegkwijnt
op, der jonkheid donzen wang ;
Ach! de bloesems van de zlele
welkten moogljjk sedert lang.
Zie den ankle, die de schipbreuk
zlJns geluks nog overleeft,
Hoe hjj near de klip der zonde
door de zee der dwaasheid streeft.
Ach, hem lichten mean noch starren,,
vruchtlooe wi~st de naald de trust,
Wear hjj, moedloos en ontredderd,
nimmermeer voor anker rust .
Onverschilligheid en konde
doemen 't hart ten vroegen dood ;
't Kan in andrer lead niet deelen,
en ontveinst zjjn eigen nood ;
De fontein der milde tranen
is bevroren in dat hart,
Wear hat oog temet van glinstert
is een ijs,' dat alles tart.
Vloeie scherte van gladde . lippen,
h
zl,~ de feestdlsch toegesteld,
Als de donkre nachten dal en,
van geen nachtrust meer verzeld,
't Is ale 't groenend klimoploover
om den kranken torenwal
Friechheid, groei en leven buiten .
maar van binnen doodsch verval .
Dat ik nog gevoelen konde,
dat ik z}jn konde ale voorheen,
Schreien als ik vroeger schreide,
wear mu hoop of vreugd verdween!

AAN DEN VADER EENER REILIGE NONNE . - NIEMAND ONDER ENZ .

15]

Zoet is 't bronnat, zoet, hoe brak ook,
in een dorre zandwoestijn ;
Zoet ook zouden m}j the tranen
,.
~n miens levens dorheid z}ln .
AAN DEN VADER EENER HEILIGE NONNE,
IN NAAM EENS VADERS
WIENS DOCHTER 80RTELINGS EN NA NAUWELIJHS (EHUWD
TE ZIJN OVERLEDEN WAS .
(Near Vittorelli).

Het was een beeldschoon kroost, dat one de hemel gaf,
Beeldschoon en deugdzaam, en een vreugde voor one harts!
Maar Hij bestemde dat tot eedler doel, o smarts!
En zag uw kind en 't mine en vroeg ze ons belden af .
Mijn dochter, wie de dood de ontglimmende echttoorts bluschte,
Werd plotsling, ach to vroeg! een proof an 't aaklig graft
En de owe zondert zich in 't somber klooster of
En schikt voor eeuwig zich ter wereldvreemde rusts .
Maar gjj, voor 't minst, schoon hoot en ijzer u verbiedt
Dat ooit uw lievling voor uw vaderoog verschijne,
Hoort somtijds nog de stem van die uw oog niet ziet,
Maar ik snel vruchtloos near het warmer, dat de mijne
Verbergt, terwijl mijn oog van bittre tranen vliet ;
En klop, en klop, en klop ! Maar antwoord krijg ik niet.
NIEMAND ONDER DUIZEND SCHOONEN .
Niemand onder duizend schooners
Heeft een toovermacht als gjj ;
Wat voor 't water 't spel der toners
Is uw zilvren stem voor m}j ;
Wear z, vol en zuiver ruischen,
Wacht de vloed zich op to bruisers,
't Golfje durft zich Diet verroeren
't Windje last z}jn vleuglen snoeren .
Stort de mean b}j zomerweder
op de zee hear zilver licht,
't Heft hear boezem op en neder,
Als de borst van 't slapend wicht,
Ook het hart van uw aanbidderen
gent dat zoet inwendig sidderen,
gent de ontroering, die den stillen
Zomeroceaan doet trillen .
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VAAR GIJ WEL .
17 Maart 1818.

Vaar gij wel, en moot hot zijn voor immer
Ook voor immer, vaar gij wel, o vrouw!
Tegen u verzet mijn hart zich nimmer,
Schoon hot uw m}j niet vergeven woo .
Zoo uw oog tot in does boezem blikte,
Waar uw hoofd zoo vaak op nederlag,
Als hot zoet flier sluimring u verkwikte,
Die uw hart nu nooit moor smaken mag ;
Zoo deer borst geheel zich bloot kon leggen,
Dat zjj zelfs haar innigst u verried,
Dan, dan zoudt go op 't laatst berouwvol zeggen :
,'t Was niet wel flat ik hem z6b verstiet ."
Schoon u de aard om wat gij deedt moog prjjzen,
En mijn bed bij haar een glimlach vond
Gij moest van de minste lofspraak ijzen,
op eens anders boezemwee gegrond.
Schoon zoo menig font mijn ziel bevlekte
Moest hot joist de dierbare arm zijn, die
Eons naar mzich in omhelzmg strekte,
Waar ik mij zoo diep gewond door zie ?
Maar, o vrees u•zelve to misleiden :
Liefde kw}jnt wel tangzaam door verdriet,
Doch geen schok kan plotsling harten scheiden,
Die zlj eens to zaambond, - waan hot niet !
't Levers is nog 't owe niet ontweken,
't Blijft in 't mijn, hoe 't bloeden moog, gespaard ;
't Denkbeeld flat ons foltert, noon bezweken,
Is flat we ons niet wederzien op aard.
Pat 's een woord van dieper rouw en zorgen
Dan b}j 't graf de treurkreet des gemoeds ;
Ach, gij leeft -- ik leef, maar iedre morgen
Wekt ons van een weduwli'ke koets.
En wen glj, als 't hart u dreigt to broken,
Troost zoekt in de ontwikk'ling van ons kind . . .
Zult gj haar den vadernaam doers spreken,
Die geen zorg eons vaders ondervindt?
Als haar zoet gekoos u zal bejegenen,
Als haar teeder lipje ears do owe kleeft
Denk aan hem, wiens bode u nog blijft zegenen,
Wien weleer uw mjn gezegend heeft!
Als haar zachter tre ken 't beeld hergeven
Van den man, diep gij noon wederziet,
0! dan zal een zucht u 't hart doers beven,
Nog getrouw aan wien flat hart verstiet .
Wel kan 't zijn, flat ge al mijn feilen kendet

D~ DBOOM.

Al mjjn rouw en wanhoop kept niet een ;
Al mjjn hoop, waar ge ooit uw voetstap wendet,

Kwijnt, maar volgt u door de wereld heen .
Elk gevoel moest zwichten dat mij blaakte,
Trotschheid, die geen wereld week, week u,
U alleen - dock sinde ze uw hart verzaakte
Hoe verzaakt mjjn ziel zichzelve nu !
Maar 't is uit - geen woorden 't feed verzachten,
Allerminst de mijne - zwjjge ik stil . . . .
Pooh wie toomt de muitende gedachten,
Die zich uittocht vergen, spit den wil ?
Vaar gij wel! - Dus wrred vaneengescheiden,
Eenzaam - 't hart gebroken - 't ljf ontkracht,
Kan mjj 't lot geen wreeder flood bereiden,
Weggeseheurd van wet ik dierbaarst acht .
DE DROOM.
Juli 1816.

leven tweevoud : -- slapen ook is zjjn ;
Een toestand tussehen doodzj~ n en bestaan .
De sleep heeft ook zjjn wereld ; 't is een breed
Gebied van wanorde en bestaanbaarheid .
In droomen ook is leven en gevoel,
Smart, kwelling, feed en keetling van genot .
zij laten ons, ontwaakt, een wicht op 't hoofd ;
Zjj nemen, slapende, ons een wicht van 't hart.
zij sphtsen ons bestaan, en worden zoo
Een aandeel van onszelf en onzen tjjd .
Zl sch}jnen boden van 't onsterfljjk 4jn .
Zp geen voorbjj als schimmen van 't verleen ;
Z} spreken als albyllen van 't aanstaand!
Z1) heerscben als tirannen over vreugd
En smart, en doen ons bukken voor hun wil.
Gehoorzaam aan een indruk van 't visioen,
Dat voor ons heenging, schokken ze ons met angst
Voor reeds vervlogen schaduws? Zijn zjj flat?
Is niet geheel 't verleedne een schaduw? Zjn
Ze jets anders of lets minder? - Ja, ze ziln
Eon sehepping van de ziel. Welnu, de ziel
Schept werelden near wilkeur, en bevolkt
Ze met een teelt van wezens, meer volmaakt
Dan hear omringen ; zij blaast d'adem in
Aan vormen, die den flood niet zullen zien. Fk Herroep u hier eon droomgezicht ; ik zag 't
In sleep misschien ! - Wat jemand slaimrend ziet
Ran menig Saar omvatten, en geheel
w1j
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Een leeftijd samenpersen in ddn uur.
lk zag twee wezens in den bloei der jengd ;
Z}j stonden op een , geesti g heuvelvlak,
Zachtgroen en hefi jk hellende ; het scheen
Het laatste van een lange heuvelreeks
Die in de zee zou einden ; maar er ruischten
Geen golden aan haar voet dan die van 't graan .
Een vrooljjk landschap lag rondom, en bosschen,
En woningen van menschen, hier en daar
Verspreid en nit wier needrig boerendak
De rook zich krullend ophief. 't Heuveltje
Scheen met een kring van boomers ale gekranst,
Niet door natuur, maar door des menschen hand.
pit tweetal -- 't was een meisjen en een knaap Zag - de eene zag naar al wat, schoon ale z j,
re zien was aan haar voeten en rondom .
Maar de ander zag naar haar, alleen naar haar.
Z~j waren beiden jong en de ddne schoon .
ZiJ waren beiden bong ; niet even jong!
Als 't blozend maanlicht op den rand der kim
Was 't meisje - schier volwassen, b}jna vrouw!
De knaap had minder jaren, maar zjjn hart
Was reeds zijn leeftjjd ver vooruit ; voor hem
Was daar op aarde slechts ddn lief gezicht,
En dat blonk flu hem tegen ; en hij had
Zoo lang en veel er op gestaard, dat 't hem
Onmisbaar was geworden ; neen, h}1 had
Geen adem, geen bestaan meer dan in haar .
Z}1 was zijn spreken ; hi s rak haar niet toe,
Maar sidierde op haar stem. Zij was zijn zien ;
Want altijd volgde zijn oog 't hare, en zag
Door haar, en heel de wereld in haar bhk.
Hij leefde niet z}jn levers, maar het hare
Zj was de zee, waar z jn gedachtenstroom
Zich steeds in uitstortte en verloor, - ddn woord
Van haar, ddn handdruk, en zijn bloed
Stoof op, zijn wang werd hoo~gekleurd, - zijn hart?
Hjj west niet wat er omgmg in zjjn hart.
Zit - had geen aandeel in dat zacht gevoel ;
Haar zuchten golden hem niet, maar hij was
Haar ale een broeder, en niets meer. 't Was veeL
Zij immers had geen broeders, dan in hem,
Dien zij 't in kindervriendschap had genoemd,
Zi was de laatste loot eene eedlen stains ;
Z J droeg een naam, die hem behaagde, en niet
Behagen moest ; en waarom niet? De tijd
Gaf hem een zinrijkantwoord op die vraag,
Toen zij een ander lief had . Nu zelfs had
Ze een ander lief, en op deer heuveltop

w

DE DOOM .

Stood ze om to zien of haar geliefdes ros
Zoo snel was als haar ongeduld en - vloog !

%

Daar kwam verandrmg in t gezicht m}lns drooms .
Ik zag een oude huizinge, en daarvoor
Een opgezadeld paard : De jongling, dien
Ik n beschreef, stood in een oude zaal.
Hij was alleen, zag bleek, trad op en neer Zat neder, greeA een pen en schreef iets dat
Me een raadsel bleef, verborg het bukkend hoofd
In bei zijn handen ; 't was als schokte hem
Een stuip, die hem deed rillen . Hij reel op,
En scheurde met de sidderende hand
In flarden wat hij schreef - maar weende niet .
Hij bracht zich tot bedaren, en ontplooide
Zijn voorhoofd tot een sehjjn van kalmte . Toen
Verscheen de jonkvrouw zijner liefde daar .
Zij glimlachte en zag vroolijk ; echter wilt
Zij wel dat hij haar lief had ; wilt zjj wel
Die wetensehap vereischt geen langen tijd ! Dat zjl haar schaduw wierp op al z jn hcht,
En heel zijn hart verdonkerde ; en zij zag
Zijn ongeluk ; maar alles zag zjj niet .
Toen stood hj op en drukte koel haar hand .
Een oogenbhk verscheen op zijn gelaat
Eon dichte nevel van gepemzen, maar
Die dreef weer af; en hid, hij scheen bedaard .
Hjj liet haar hand weer langzaam los, en ging
Met tragen tred, maar zeker niet als een
Die afscheid nam ; zij scheidden met een lath,
En met een helder voorhoofd - hjj vertrok.
De breede dear der oude hal sloeg dicht ;
Hij steeg to paard, reed weg, en nimmermeer
Betrad zijn voet den drempel van dat slot.
Daar kwam verandrmg in t gezicht miens drooms.
De knaap was man . In heete hemelstreek
Had hll aan woester oorden een verbljjf
Gevergd, en in hun zongloed zich verkwikt .
Zijn wang was bruin en vreemd zjjn kleeding ; hj
Was niet dezelfde van voorheen ; hij was
Een zwerver over de aarde . 'k Was omrmgd
Van bonte groepen, vreemd dooreengeward ;
Maar hij was b j die alien ; eindlijk lag
Hij sluimrend bij een bouwval uitgestrekt,
In schaduw van kolommen, die den naam
Van die haar optrok overleefden . Aan
Zijn zjjde graasden keemlen, en niet ver
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Zag 'k bij een .bron eenkoppel pgarden steep .
Een man in w}lde kleeding held de wacht ;
En menig, hem geljjk, lag neer in 't rood,
Het blanke zwerk was hun ten tentgordjjn,
Zoo onbewolkt, zoo klaar, zoo rein en schoon,
Pat pieta dap God to zien was aan dien traps .
Daar kwam verandring in 't gezicht m}jns drooms .
De jonkvrouw van zijn liefde was gehuwd
Met een, die hear niet liever had den hij .
Z}j woonde ver van hem, in eigen huffs,
Omringd van hare kindren - zoons en dochtren
Per schoonheid, bloeiend, vroo1 jk, dartel kroost .
Maar ziet! de tint der droefheid kleurt hear wang .
De zielsstrijd wierp zijn schaduw op 't gelaat .
Onrustig slant zil telkens de oogen neer,
Als drukten hen hear ongeschreide trepan.
Wat kon hear lead zijn? Zij had alles wet
Zij ooit beminde, en hij, die hear zoo tear
Had lief gehad, hij was niet dear, om thans
Hear zuiver hart to ontrusten met zijn hoop,
Verboden wensch en nauwgesmoorde smart.
Wat kon hear lead zijn? Nooit had zjj hem lief,
Noch deed hem wanen dat zij hem beminde.
Hij, schim van 't lang verleden, had geen deal
Aan wet hear ziele perste en lijden deed .
Daar kwam verandring in 't gezicht mijns drooms .
De zwerver was terug ; ik zag hem voor
Een outer staande - met een lieve braid .
Hear aangezicht was schoon, maar niet als dat,
Wat eens zijn jeugd ten star was . Zie, zelfs nu,
Zelfs aan dit outer, was 't als schokte hem
Dezelfde stuip, die eens in de oude zeal
Hem rillen deed ; zelfs nu, als in dat uur,
Verseheen op zijn gelaat de dichte wolk
Zijns harten, maar ook flu wear dreef zij of ;
En hij stood kalm en rustig ; en hij sprak
't Vereischte, maar verstond zich-zelven niet .
En alles wervelde om hem road ; hij zag .
Niet wet gebeurde of wet gebeurd moest zj~n, Maar de oude huizmge, en de groote zeal,
De welbekende kamers, en die plek,
Die dag, dat uur, dat licht, die schaduwstreep,
Al wet behoorde tot die plaats en tied,
En hear, die hij begeerd had, kwam terug,
En drong zich tusschen dit tooneel en hem Waartoe dit, en waartoe dit in dit uur?

DE D8o0M .

Daar kwam verandring in 't gezicht mijns Brooms .
De jonkvrouw die hij hefhad : - o, zij was
Vervallen door een zielskwaal ; en haar geest,
Naar 't scheen, had haar verlaten ; in haar oog
Was de oude glans gedoofd ; haar blik was niet
Van de aarde meer. zij , was de koningin
Van een phantastisch rilk ; haar mijmm'ren was
Een weefsel van verwarrmg ; zij verkeerde
Met wezene door geen ander oog gezien.
De wergild noemt Bit waanzin, maar de waanzin
Der wijzen gaat veel dieper, en de blik
Des zieleweemoeds is een schrikbre gaaf.
Wat is zj Ban der waarheidver-ziend ?las,
Dat d' afstand zjjn begoochehng ontrooft.
Bet levee in zi n naaktheid naderbrengt,
En koude werklijkheid to werk1 jk maakt2
Daar kwam verandring in 't gezicht mijns Brooms .
De zwerver was alleen, gelijk weleer ;
Verlaten van de wezene, die hem korts
Omringden, of met hen in twist en strijd .
Hij strekte aan vloek en trouwloosheid ten doel,
Omrmgd van haat en afschuw . Daar was smart
In al wat men hem aandeed ; even ale
Van oude de koning van den Pontes at
Hij slechts vergiften, en zj doodden niet,
Maar waren hem tot spilze ; hij doorstond
Wat tot den moord van velen had volstaan.
Hij maakte bergen tot zijn vrienden ; hij
Ging met de starren, met d' onzichtbren $eest
Van 'tgroot heelal ale met zijn meesters om!
zj leerden hem verborgen tooverkracht !
Het boek des nachts lag open voor zijn blik ;
En stemmen uit den afgrond riepen hem .,
G eheimnis toe en wonder . . . . Wel ! zoo zip 't.
Mijn Broom was uit ; flu geen verandring meer!
Het was een vreemde bake, Bat het lot
En leed van deer twee schepslen des, of 't waar
Naar 't levee, werd geteekend, , met Bit ends
Waanzin voor de een', voor belden diepe ellende .
Zie de &enteekeningen .

AAN AUGUSTA .
(Dlodati, 24 Juli 1816.)

Is de middag mijns levees geweken,
Is de sterre getaand van m}jn lot,

157

158

sax

AUGUSTS .

Uw zacht hart had geen oog voor Beirpreken
Door zoo velen gezien en bespot
'
gende uw ziel ook al t lead dat mj griefde,
Toch was xij van ,m"~n jammer niet schuw,
En wat 'k immer mil droomde van liefde,
Zag ik nimmel vervuld dart in it .

g

Lacht Gods ache ping mij toe in mj~ n smarts Wie dan zi' die een lath's
schenkt? -Geen mistrouwen ontstaat in een harts
Dat daarbjj aan uw glimlach gedenkt .
Is daar krjjg tusschen atormen en baron,
Als der zielen, die 'k lief had, met mjj,
Zoo een denkbeeld mijn hart kan vervaren,
Het is dit : 'k word gescheurd van haar zjj !

m"

Ja, vergruisd is de hoop van mjjn levee,
Ja, verdronken in 't
, diepst , van hot moor ;
k Ben ten proof m }~ner foltrmg gegeven,
Maar ik buig niet laaghartig mj , near.
Laat de ontzettendste jamm'ren n~ drukken,
Niet veracht1~jk zal 'k z"n in mhn lead
Laat ze foltren ; min hoof zal niet bukken,
Daar ik u slechts gedenk -- hen vergeet.

I

Schoon een month, hebt gjj nooit mjj bedrogen ;
Schoon een arouw -- werdt gjj niet trouweloos ;
Schoon bemind - mijn geluk was uw pogen ;
Schoon belasterd - onwrikbaar Shoos .
Ik vertrouwd e u -- en wend niet verraden ;
Schoon wjj scheidden -- 't was niet voor alt" d ;
Gj xaagt toe - maar tot schimpen noch smarten ;
Gbj zwee9t stil en hot was geen verve1)" t .
.
Doch de we reld wi 1 ,k hatonnochdoemn
Noch de velen in kampstri,jd met een
Was mijn ziel niet gestemd haar to roemen,
Waarom heeft zl niet ear haar gemeen ?
Zoo ik duurder dan 'k immer geloofde
Voor die dwaasheid geboet hob met smart,
'k Heb gezien dat wat ze ooit mj ontroofde,
Zij toch u niet vervreemdde aan mijn hart .
B j _ 't vers linterde wrak van 't verleden,
Bleef mj dit tot een troost voor min geest :
~Die g}l t hefst hebt gehad her beneden,
,,Die u dierst was, verdiende 't ook meest"
Flke bron in de zandzee ontspr2ngend,
iedre boom in de barre woestijn,

~
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Elke vo gel in de eenzaamheid zin geed.
Zal me een beeld van uw teederheid zijn.
Zie de Aenteekeningen.

AANTEEKENINGEN.

S

DE GIEVANGtENE VAN CHILLON .

Lord Byron schreef dit gedicht in eene kleine herberg in het
dorp Ouchy, nabjj Lausanne, wear hh i in Juni 1816 twee dagen
door ongunstig weder werd opgehouden .
MAZEPPA.

,

Geschreven to RRavenna, in 't najaar van 1818,
PARISINA.

Londen, in den herfst van 1813 .
AAN MARIA.

Miss MARY CHAWORTH was de persoon, voor wie Lord BYRoN eene
eerste teedere genegenheid opvatte . Zjj was van een geslacht,
waarvan een der leden door BYRONS oudoom in een tweegevecht
gedood was • (zie daarop gedoeld bladz . 139) en vrij wet ouder dan
h}l. Had h6 hear mogen huwen, missehlen ware eheel zI n leven
anders geweest . Doch zjj had voor hem slechts de liefde van eene
oudere zuster en trouwde een edelman uit een oud geslacht . Dat
huweljjk was sedert alles behalve gelukklg .
AAN THYRZA.

Welke gisslngen omtrent deze, door B . steeds als eene doode
bezongene, mogen gemaakt en door den dichter zelven aan emoedigd zjjn, w j zijn genegen met MOORS aan to semen dot j niet
anders dan een kind zjjner verbeelding is geweest een smartel}1ke
voorstelling, in een t}jd dot zjjn geest zich gaarne in treurige gepeinzen toegaf.
DE DROOM.

dlchtstuk, by de aerate ultgave The Destiny getiteld, behelst
den geheelen loop van taken met Miss CHAwoETH (zie boven) en
zhjn later huw*1?~"k met Miss MILBANKE g esloten 2 Januari 1815,
en na een jaar tgds en de geboaite easel dochter weder verbroken .
(Zie VAAR GIJ WEL) . - MOORS verzekert dot de droevlge schets b1 .156.
De zwerver was terng,• ik zag hem voor•
Len outer staande ~- met een lleve bruld, enz .
DIt

'

160

AANTEEHENING?EN.

volmaakt overeenkomt met Lord Byrons hem bekend proza-verslag
zijner echtvereeniging in zijne Memoranda . H j was des morons
opgestaan onder de zwaarmoedigste gedachten, door hot ezicht
van z}jn gereedhggend bruigomskleed opgewekt . H~~ had den eheelen morgen buitenn gedwaald, totdat hi' tot de lechti held
word geroepen, en hid, voor 't eerst o dien dag, jn braid en
hare famllle onder de oogen kwam . Hj knielde ; hij zei de vereischte kerkehjke, antwoorden na ; maar daar was eon floors voor
zijne oogen, - zi~ne gedachten waxen elders ; en hij kwam slechts
door de begroetingen en , gelukwenschen der omstanders tot zichzelven, om to zien dat hij - gehuwd was .
,,Hot is," zegt Jeffrey van dit dichtstuk : ,Hot is onmogel}jk hier
aan versierde smarten to denken, met hot doel om poetisch effect
to waken, bijeengebracht .
M jne vertallng is, gelijk hot oorspronkeljjke, in blanks .vijfvoetige jamben . Ik had begonnen haar in r jmende alexandrj~nen to
schrijven, maar bemerkte spoedi dat zj zoodoende veel to pompous en heel wat antlers word. en oordeele
Tweevoud is 't levee, en de slaap heeft ook z}jn wereld
Als, in dien tusschenstaat van wat men Levee hiet
En Dood, eons menschen ziel in halfbedwelming dwerrelt ; Zjjne is die tusschenstaat, on zone eon w}ld gebled
Van wilds wanorde en bestaanbaarheid ; on droomen
In hones ontwikk'ling hebben levee, leed on smart,
En boezemfoltering en angst en tranenstroomen,
En weelde en wellust ook, met balsam voor hot hart.
zj nemen van 't gemoed eon wicht af, zoo zj 't streelen,
Maar laten ons, ontwaakt, eon wicht op 't mjjm'rend hoofd
L+ n op de ,ziel, die zjj verheten ;, .zl~ verdeelen
Ons aanz~n ; niet tevreen ons t}ld en rust to ontstelen,
Wordt van ons-zelf door hen ons ook eon deel ontroofd .
Zj schijnen voorboSn van eon tweeds zijn ; zij zweven
Voorbj als schimmen van 't verleden ; fluistren one
lets van de toekomst ale sibyllen toe ; en geven
Vrjmachtig in hue wil, genot of bed op 't dons .
AAN AUGUSTA.

Lord Byrons zuster, the Honourable Mrs . LEIGH, Zijne
liefde voor, doze vrouw bleef hem in de lichtzinnigste, en tot in
de laatste Karen zjns levees bjj ..
AUGUSTA IS

JOSE .
EEN BPAANBCH VERHAAL.

AAN SERENA .
My sister, my sweet sister, if a name
Purer and dearer were, it must be thins .
BYRON.

U heb ik steeds en hartlijk lief gehad,
flat west gij, die mij mint met de eigen liefde ;
Geen roos outlook me op 't ingeslagen pad,
Geen distelstruik ontsproot er: die mjj griefd,
of ook uw hart heeft in mijn lot gedeeld ;
Ik heb u noon een enklen zucht verheeld
Nooit is een traan mijn wangen lange gevloten,
of gil, gig zaagten kendet heel mijn smart ;
Nooit heeft mijn ziel een zahg uur genoten,
Of gij - gjj moist list, gjj Vertrouwde van m}jn hart.
G}j kendet mij van de aerate levensdagen,
Getrouwe ziel! niet ddn op cards ale gij ;
Kent iedre drift, die 't rustloos hart doet jagen,
gent iedre fail en iedre deugd in mij ;
En is mijn deugd gering, bij veal gebreken,
G}j toch hangt me aan, gij bhjft me een liefde kweeken
Die mij vertroost als 'k, in mij-zelf gekeerd,
M jn feilen tells en 't vonnis uit ga spreken ;
Wanneer 't berouw mijn brekend hart verteert,
Versterkt gij 't wear, - uw liefde is mjj een heilrijk teeken .
Mijn muster, o mijn goads muster! Gi,j
Hebt mid geleid met liefde en wjsheid tevens ;
Een booze geest van wrevel volgde mij,
Hia was me een vloek, een kwelling hj, mans levees :
Had 'k u gemist - 'k had flu reeds de acrd gehaat
En 't menschdom als een listig slangenzaad ;
}
Gilt' hebt gewaakt, en hebt mid 't hart gebogen ;
Gig maaktet mil ontvankljjk voor de vreu d ;
Een nieuw versehiet mocht opgaan voor mijn oogen,
En k smack door u alleen de zoetheid van mijn deugd .
Gij hebt de vonk der heilge poezjj
In 't kinderhart van d' aanvang of mien gloren ;
Gi,j zaagt den gloed, gij mist de vlam in m}j,
En 't is u most mijn zangen aan to hooren .
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0 ~j waardeert, gij kept de godsgaaf wel,
U is zj meer dan }ldel woordenspel,
Dan kunst, waartoe ze een geestlooze aard vernedert ;
'k Heb steeds voor u de zilvren lust besnaard,
En ward u 't hart verrukt, ontgloeid, verteederd,
M) was die lof genoeg, en nicer dan lauwrenn waard .
0, 't is een hail, een onwaardeerbre weelde,
Voor wiens gemoed , van dichtvuur zwanger gaat,
(En die zoo schaars zijn aandrift mededeelde,
Omdat zoo schaars een hart zijn hart verstaat!)
Het diep gevoel dat hem de burst duet blaken,
De zucht, die nooit z}jn boezem durft verzaken,
Den hemel, diep zijn neestdrift zich ontsluit,
De droomen der verbeelding, die hat waken
Verheemlen van den diehter, op de luit
Te stellen, en den band des harten los to waken,
Voor een', wiens ziel geheel zijn ziel verstaat,
0evoelt, doorziet, waardeert, en togemoetkoomt ;
Hem niet alleen met zijn verrukking last,
Maar dealt in 't vuur, dat hem door 't driftig bloed stroomt ;
Hem toont dat de aard nog boezems over heeft,
Waarin 't gevoel van hooger Waarheid leeft,
Die van de zucht near de eigen wereld blaken,
Waaruit zijn stem hun tegenkhnkt in 't lied,
Als hem de roep der dichtgaaf duet ontwaken
Tot meerder dan in hem een koude wereld ziet .
1k vond dat hart in 't zusterlijk gemoed .
Vie is er die ons ale een zuster aankleeft,
En minnen blijft met d' eigen liefdegloed,
Sinds d' eersten tred, diep onze voet gdedaau heeft?
Een buster, die ons kinderlot edeel,
En nevene ons in schuldloosheid gespeeld,
En wet zjj van den woester knaap moest l,jden
(edragen heeft en dikwijls droef beweend ;
Maar alt }jd hem een liefde toe bleef wijden,
Die 't bloed beveelt, en 't hart zoo ongehuicheld meant .
o, Zusterliefde is de edelste van alien!
Da,ar mennt zich drift nosh woeste hartstocht in ;
Ze is zwak noch wuft, kept wanklen noch vervallen,
Maar zuiver is ze en mild als de Oudermm!
Ze is grout en schoon en door zich-zelve levend,
Ze is zacht, en stark, en reklijk, en toegevend,
Volhardt hat langst, schoon vaak hat mmst ontzien ;
Een angel is ze, one achtloos hoofd omzwevend,
Die one bestuurt, - hat meest en 't best missehien! En 't hart ten goede neigt, schoon 't goede ook tegenstrevend .

JOSE.

Het zusterhart stood open voor den zap ,
W
zich 't gemoed sans broeders in verklaarde,
Nam in z4jn toon ale in z ]n hart belang,
En in de hand, die de elpen lust besnaarde.
G}j hebt m}jn kunst steeds near m jn zuoht geschat,
Den broader in den dichter hefgehad, En daarom is geen klank z jn liar ontkomen,
Geen ankle toon ooit door ziln mood geslaakt,
of allereerst is 14j door u vernomen,
En aan de ziel vertrouwd, die voor de z}Ine blaakt .
Thaans z j uw naam met dit mjjn lied vereenigd!
't Heeft u behaagd, -- hat zij u toegewijd!
'k Veracht den lof, den boon der dwaze menigt' ;
1k zing alleen voor zulken als gil z}It ;
Voor die, als gij, niet prijzen, maar gevoelen .
G j, die n4jn hart, mile zucht kept en bedoelen,
Die west wet glued mil aandrzlft, als ik dicht, Ach, aarzel niet bet uit mijn hand to ontvangen!
1k ban u meer, ja eindloos meer! verplicht ;
Maar ach, wet heeft de dichter den z jn zangen?
JOSE .
Het was geen Jag - bet was geen nacht,
Maar 't was dat sail en vredig uur,
Dat ademhalen der natuur.
Wanneer, aan 's hemels klaar azuur,
De zoo hear dagreis heeft volbracht ;
Als 't blauwrood wags de kimmen dekt,
De schaduw zich langs de aarde strekt,
De mean hear avondpost betrekt,
En aan den zuivren, d' effen traps
Den smetteloozen zilverglans
Der blanks hoornen glimmen duet
En spieglen in den gladden vloed,
Waar Tangs de mist des avonds zweeft,
En golfje ruischt, ouch blaadje beeft .
De zachtgewiekte zefirstoet
was ingesluimerd, of vergat
Door 't loof to dartlen en den yhet
To rimplen ; zelfs bet popelblad
Brak trillende de stilts niet.
Of ruischte 't louver soma, bet scheen
(Zoo zacht was 't) als bewoog 't alleen,
Opdat de rusts, die bet schond,
Geen schrikbren doodsslaap zou gel~"ken,
Maar 't sluimren van bet Leven bl~'ken ;
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Opdat geen huiv'ring 't kalm gemoed
Zoa kwellen ; want in zulk een stood
Moet alles weelde zijn voor 't hart en hemeizoet .
0 God ! Het is der ziele goed .
Wanneer zij 's werelds woest geraas
Mag vluchten in een stifle plaats,
En daar, door aard noch aardsch verdriet
Vervolgd, zichzelve kalm geniet ;
Als vrede en rust, een englenpaar
Zoo schuw als zacht, zoo haast verdreven
Als willig nederdalend, haar
op zachte wieken komt omzweven,
En haar met elken vleugelslag
Verkoelen en verkwikken mag.
Ale ze in den liefl- "k avonduur,
Met U-alleen en Uw natuur,
In heilge stilte haar herstelling
Mag vmden, of ten minste troost!
Voor honderd dagen boezemkwelling,
Alleen door slaap en Broom verpoosd.
o, Heilig tijdperk van den Bag,
Betoovrend is uw zoet gezag,
Dat zich geen hart ontveinzen mag !
Als gij den schemersluier spreidt
Van half betwiste donkerheid,
Dan ruimen drift en dwaasheen 't hart ;
Dan weent de droef heid zonder smart ;
Dan bindt de luide vreugd zich in
Tot stil genot en kinderzin ;
De haat, de wrok vergeet zich dan,
En 't hart wordt vrouwlijk van den man ;
Dan toeft de boosheid met alleen,
Of 't koene harte wordt haar kleen ;
En wie van gruwlen zwanger gaat
Ontziet zich in het road to blikken,
Uit vrees Bat hem zijn cooed verlaat,
En Bat hem de aanblik zou verschrikken
Dier rust omlaag, Bier kalmte omhoog,
En neergeslagen houdt hij 't 00g.
Wie is hij dan, in mijmering
Verzonken, die den heuvelkhng
Met trade schreden afgedaald,
In 't duister van 't citroenboech dwaalt,
Aan 's beekjes oeverrand?
Nu stilstaat, en de brume hand

JOSE .

Aan 't diepgerimpeld voorhoofd sleet,
En den ze ale moedloos zinken last ;
Nu 't fonklend oog ten hemel heft,
En opziet near 't azuur gewelf,
Maar dra, door d' aanblik ale verschrikt,
Die onweerstaanbaar roert en treft,
Weer somberder ter aarde blikt,
Of toornig om zich ziet, ale een,
Die de aard heat en zichzelf,
En, 't zij h j rondblikt om zich heen
Of inkeert tot zijn eigen ,hart,
Slechts stof tot wrevel v mdt en smart?
Aldus was Jose . 't Oorlogszwaard
Nam vroeg zijn vader weg van de aard'
Eer hij, een zorgloos kind, nog moist
Hoe veel men aan een vader mist .
Hij had hem teeder liefgehad,
Zoo lang 4jn jonkheid hem bezat ;
Hj had z}ln dood beweend, mast ras
Qergeten dat h}j weeskmd was ;
Want ale de echuldloosheid der jeugd
Het pad met rozen strooit van vreugd,
Dan hechten smart noch lang verdriet,
En blijft, hoe gapende ook en vreeslijk,
D e diepe wood niet ongeneesli~k,
Wear some, in later levenstild,
Geloof en Hoop to kort bij schist,
En 't hart onstilbre pijn aan hjdt, Hij was een dapper Man geweest,
Een Ridden, met een ijzren hand,
Een vurig hart, een stouten geest,
Een steunpilaar voor vorst en land ;
Een braaf Hidalgo, en wiens naam
Niet vreemd was aan den mood den faam ;
Maar trotsch, opvliegend, woest,
Onbuigzaam ale zijn ceedren lane,
Ach, dat de zoon des dappren mans
Geheel zijn vader wezen moest !
Zijn moeder bleef hem . Schoon en zacht
En stil geljk een lentenacht,
Hield zip, in 's hemels wet volleerd,
Het hart den hemel toegekeerd .
Zij had hear gads teen bemind,
En ale then gads 't eenigst kind,
Dat oit hear moederl}jken schoot,
In 't eerste jeer des huwl}jks, sproot ;

5

.~ ~CEa?

166

~s as

Cl~?

~,?

Cr?~f~~?

2G

G

Ja3X.

En toen ze, in 't achtste van then echt,
Haar dierbre zag in 't graf gelegd,
Toen bad z}j, op de zerk geknield
En onder snikkend tranenplengen,
Om kracht om wat ze op aard behield
Tot eer des hemels op to brengen ;
A ch, had bet in haar macht gestaan,
't Waar Jose zeker wel gegaan, Maar zj had aanzien, goad en land
En menig trouwloos bloedverwant!
Men dwong haar van haar zoon to scheiden ;
Geen vrouw - zoo zei men - was bekwaam,
Een jeu dig ridder op to leiden,
Die eere doers zou cars den naam
Z jns vaders ; en de knaap tong been,
Met drueve tranen wel in de oogen,
Maar toch met vreugde in 't hart meteen,
Pat hij tot held werd opgetogen,
En op een nieuw tooneel verscheen .
Een nieuw - maar een tooneel van smart,
Noodlottig voor zijn jeugdig hart!
't Was een tooneel van boosheid, haat,
Verdrukking, list en eigenbaat,
Berooving, boon, mishandling ; ach,
Wat leed bet jongsken na then tag,
Die hem de poort verlaten zag
Van 't ouderlijke slot!
H}j leed, maar droeg met trots 4jn lot,
En bong bet hoofd niet, maar verhardde
't Gemoed, betaalde haat met haat,
En wee hem, die zijn drift weerstaat,
Maar dubbel in zi,jn moedwil , sarde!
Hj wrokte inwendig, fier z}ln spjt
Verbergende, en den rechten tjjd
Slechts wachtende ter wrack ; zfin borst
Was ijs voor alles wat hem deerde,
Maar gloed voor wie 't hem aandoen tort,
En vlam voor die zijn trots verneerde .
Zijn moeder stierf - ter dood gekweld,
Gefolterd en beroofd, maar niet
Van 't zacht geduld, tat meer tan schatten geldt,
:loch van 't geloof, tat blij ten hemel ziet .
H zag haar sterven, en hjj keerde
aar 't ledig huffs zijns vaders weer,
Waar stugge smart zlln hart verteerde,
En hij der mensehen toegang weerde
1ij had op aard geen vrienden meer .
't Is overbodig op to tellers,
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Wat rinds dat krank gemoed moest k vellen .
Hij toefde o~ 't vaderljjke slot
Slechts weinig Karen ; hjj verdween
Des nachts, onopgemerkt, alleen ;
Geen mensch droeg kondschap van zijn lot .
Maar nu, - daar is hij weer in 't oord,
Dat hij ontvluchtte ; - zeven jaren
Z ij n met hors wel en wee vervaren,
Van Jose heeft geen mensch gehoord ;
Maar zeker, hem had weinig vreugd
Het wederspannig hart verheu d ;
Zzjn wang was bleek en droef zijn trekken ;
Doch, uit den wrevel van zijn oog
Was 't morren van een hart to ontdekken,
Bat niet in ootmoed nederboog,
Maar dat zijn haat, zijn onbescheid
Des hemels roede tegenstelde,
Of al zijn rampen overtelde,
In ijskoude onverschilligheid ;
Missehien, - ja, 't seheen zoo uit z jn wezen Was 't stormen in de borst bedaard
Per drifters, die, in woeste vaart,
Hem 't oog verblijidden waar zij rezen,
Zij, telgen van de helharpij ;
Maar toch haar spoor was nagebleven :
Op 't hooge voorhoofd hadden zjj
Haar na,am in rimplen aangeschreven,
In groeven op de ontvleesde wang .
Hij had geen acht-en-twintig Karen,
En reeds was grijsheid door zjn harm,
En was bet sedert lang.
Geen enkel mensch sloeg zonder schrik
Op dat gestreng gelaat een blik,
Pat huivring jog in 't hart van helden ;
Z jn bittren mood ontsloot hiJ' zelden,
En immers 't was als speelde er steeds
Rondom zijn lip jets bards en wreeds,
Dat hen deed wenschen, die bet zagen,
Dat hun geen woord bejeegnen mocbt
Van hem, wien elk to schuwen zocht,
aliens oog geen stervling kon verdra,gen .
En van waar kwam hij ? - Niemand wilt
lets van zijn gangen. In wat streken,
Had hij getoefd ? Een dikke mist
Bedekte Joses spoor
Sinds hij de landstreek was ontweken,
Wear niemand jets ears hem verloor,
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,Dan mooglijk zij : . . ,"
Maar days voorbj -Der vrouwen min moog hemelsch sehjjnen,
Ze is als een lenteregenboog,
Schoon, kleurig, blinkend, zacht voor 't oog,
Maar slechts aanwezig tot verdwijnen ;
En als dat neevlenkind nit regen
En zon, een telg van zwakte en gloed,
Die geen op aard betrouwen moot,
Noch hulde plegen!
Zoo toch dacht Jose . 't Harde lot
Had hem aan deugd en aardsche oprechtheid,
Aan menschenliefde en hartsgehechtheid
Doers twijflen, somtjjds zelfs aan God!
Maar dat was kort ; want wat op aarde
Zjjn haat mocht wekken, Gods natuur
Hield voor zijn hart haar hemelwaarde
En sprak tot hem in nacht • en morgenuur,
Verkondigende een Schepper, die
Haar aanz jn schonk en harmonie .
Maar noon kon hij haar schoon aanschouwen,
Of 't haatlijk denkbeeld greep hem aan,
Dat zjj een wereld op moest gaan
Van boozers, listigen, ontrouwen,
Van kleine zielen, wier genot
In laagheid was, en die haar God
Verachten moest als hjj, - van snooden,
Die eer en deugd in 't harte doodden,
En weeuw en wees vervolgden ; de aard
Was, dacht hem, beter menschdom waardi
Hij-zelf, bespat met bloed van velen,
Gevreesd, gevloekt waar hij verseheen
Verdient hij in haar gunst to deelen ?
Zjln hart sprak : NEEN!
En dan, dan sloeg hij de oogen neder ;
Maar vielen ze op zijn ijslijk zwaard,
0, dan verhief zijn trots ze weder,
En dacht hij : de aard
Was slechts den haat van mansion waard .
Hij doolde voort ; hij hoorde 't ruisehen
Des strooms, wiens oeverkant hjj zocht.
't Was de Ebro, die met lieflijk bruisers
Het vruchtbaar land met vruchtbaar voc1 t,
Ge1ijk een zilvren lint, dooradert .
H}j kende hem, en aan den rand
Des strooms genaderd,
Hield Jose stand .
Hij zag, zoo ver zijn oogen tuurden,
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De blanke olven tusschen 't groan
Der oevers, die z}l heilzaam schuurden,
En sierden met een bloemfestoen,
Tot waar hij zich , versehool in 't donkey
rer wedeizjj , hi,~ zag omhoog,
En met een ,hemelsch lichtgeflonker
Scheen 't lieflijk maanlicht hem in 't oog.
Hij zocht hat weder , in den vloed,
En vond ook dear z}jn zachten gloed .
Nu schokte een denkbeeld hem 't gemoed
,Gij zijt dezelfde stroom ~ebleven,
Ebro !" - sprak hil in zich-zelf ,Sinds ik uw boorden heb begeven :
Nog even trouw Jan 't luchtgewelf,
En Jan de landstreek, die uw vocht,
Sinds eeuwen, vruchtbaar waken mocht.
Maar ik was anders den ik ward :
'k Vergat mijn vaderland, mijn hart
Ward Jan den Hemel ontrouw, en . . .
Toch moat ik wezen die ik ban!
'k Heb, waar mij 't grillig noodlot leidde
Den strijd met 't .mensche1jk geslacht
Gevoerd ; zoo ver mijn , wraakzwaard weidde,
Heb 'k offers Jan mijn heat gebracht Indian ik euvlen heb bedreven . . . .
lk moest hat ; - banner is de schuld,
Die mjj dien heat in 't hart gegeven,
En nooit een beetre zucht geduld
die
of aangeprikkeld hebben,
u elke teug vergalden van dit leven,
En drongen op deer heillooze card
Alleen to staan, als ik u wederzie~
ALLEEN, - met velen om mij been!
ALLEEN - maar onvervaard ;
ALLEEN - maar met mijn wrack alleen ;
ALLEEN - maar met een driftenstoet
Tot bondgenooten ; onder 't wapen ; z64 heb ik 't mensch1J k ras begroet ;
Het was niet near mijn hart geschapen ;
Ik stak 't de handen toe - 't verstiet mfl",
Het hoonde me als niets beters waard ;
Ik schreef een antwoord met mijn zwaard,
Ik ward een duivel - God verliet mij . . .
Maar ward ik, als een worm, in 't zand
Vertrapt, 'k heb me als een slang gewroken,
De wergild near bet hart gestoken,
En wie n4jJ kept, ontziet mjln tend.
Doch h}j, die 't eerst en snoodst den voet
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Bestaan heeft tegen mjj to heffen,
Dien valschaard moat nz jn wrack nog treffen,
H j beve -- then ik tegenspoed . . . ."
Voort trail hij, maar met speller schreden Geen wonder! 't hart sloeg haastig ; 't blood
Vloot bruisende om door al zi,~ n laden,
En de onrust van 't ontwaakt gemoed
Liet zich gevoelen tot den voet .
Maar welds ; want hij was gewend
Z jn hart to sussen, zijn gedachten
Te smoren, 't denkbeeld der ellend',
Waarvan hij proof wasj, weinig to achten,
Den wilden stroom z~ns hammers met
Het ijs der onverschilligheid
Te dekken ; trager ward zijn trod,
En over 't hol gelect lag ras
De sombre koelheid wear verspreid,
Waardoor hot nog geduchter was.
Zoo trail hj voort, tot wear eau d' overkant
Eon kloosterstift, der Moeder Gods gewjld,
Zjn moron hief en rondschouwde over 't land,
In achtbaarheid en statige' ernst . De tjjd
Bedekte 't dak met mos, maar had ontzag
Voor 't huffs wear God gediend word, wear men de acrd
Vergat, in rouw en boete nederlag,
Geen blik, goon wensch, gees hart den hemelwaart.
't Was reeds heel nacht ; de hove mean beseheen
Hot koepeldak van 't kerkje met hear licht ;
En 't blonk gewis, door 't halve venster been,
Den kuischen ref der nonnen in 't gezicht,
Die, rein ale z}j, voor 't outer neergeknield,
Hot aardschuw oog ten eigen hemel hield,
Waaraan hear glens Gods almacht in den nacht
Boot echittren van geslachte tot geslacht.
Uaar roes op eons, in statig koorgezang,
Der nonnen lied tot 's Heeren hoogen troop,
Gestevigd door den zwellonde' orgelklank,
Nu malech en mild, den zwaar en diep van loon .
Dat lied weerklonk, en verder den den moor,
Die hear omsloot, die 't zongen in dal our ;
Hot windje droeg 't eerbiedig door de vlakte,
En de Ebro nam bet huivrende op, en deed
Den toon, die op zijn golven nedergleed,
Met nieuwe kracht verrjzen, als gereed
't f eluid to sterken dear wear lucht on wind 't verzwakte ;
En de echo's, nit ' haar sluimring opgeschoten,
Herhaalden zacht die godgewjde noten,
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Tot dat ze, in 't eind, verstierven in de lucht,
Ge1jk een flauw, een wider windgezucht .
En Jose stood aandachtig stil .
Z"n hart weersprak zi'n norbehen wil .
ende 't klooster . Zulke zangen,
j zulk een stilte der natuur,
In zulk een huivringwekkend uur,
Z" werden gretig opgevangen,
Door 't oor, en door 't verhard gemoed :
Geheel zijn wezen smolt tot hooren,
op 't khnken van dien overvloed
Vn klanken, zoo verruklj~ k zoet,
Als hadden 's hemels eigen koren
Den godverloofden nonnenstoet
Dien zang in 't hart gegeven, tot
Vereering van den Zoon van God,
Die zeker in gevade neerziet, ,
Wanneer het hart, in heilige' eerbied,
Hem pr jst in klanken, rein en achoon .
Maar hjj ! - die meer dan aardsche toon,
In staat om, door zijn stichtend streelen,
be wooden van het hart to heelers,
Den tsars to drogen op de koon,
Voor 't hart weldadig, als voor 't branden
Der wonders van den armen Jood,
De zalf, niet van den landgenoot,
Maar nit Samaritaansche handers ;
Die toon, zoo krachtig, zoo nadrukkelijk,
Verschrikte 't hart hem, hoe verrukkelljk ,
H hem in de , ooren klonk als heilig harpgeluid,
Maar lei zijn ziel ears zulke kluisteren,
Dat zij hears ondanks toe moest luisteren,
En toen hij eindl jk zweeg, brak 't koude tweet hem nit.
Zjjn aangezicht verviel ; zijn trekken
Verloren van hun hardheid, want
lets smartlijks was er in to ontdekken ;
Z}jn oog stood doffer, en zijn hand
Scheen, toes hid die had opgeheven.,
Near 't voorhoofd - maar kon 't z}ln?
to borers .
Hij zuchtte diep, en sprak in 't end :
,,De ontroering hob ik nooit gekend,
Maar flu - en ik ontveinze 't niet !
Ik bon getroffen door dat lied.
Ik wenschte 't klonk oog - neon, ik wilde
Ik had hot nooit gehoord ! 't Pas achoon !
lets wilds, iota zachts was in then toon,
Dat tot in 't diepst des boezems trilde !
Maar 't maakt m j week : dat moot niet jn !
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't Voegt andren hatters - niet hat m}jn' :
't Doet andrer oog een traan ontsehieten :
Het mijn was steeds met weenen traag,
En heeft verleerd den vochtdrop to vergjeten,
Sinds 't zwaard, dat 'k in den gordel draag,
Zoo menig bloeddrop of zag vlieten .
Dien bljksem volgt Been regenvlaag
Van deernis, als de hemel plengt
Warmest zijn bliksem 't graanveld zengt 1
In t hart, dat onder 't pantser klopt,
Wordt ras die tranenbron verstopt.
'k Ben al wat $acht is vreemd geworden ;
Ik heb 't als weekheid afgeschud,
Wat was gevoel of deernis nut?
De rozen van mj~n reispad Borden ;
Men scheurde ze of barbaarsch en wreed,
En liet mij distlen slechts van lead .
Daar heb 'k mj mee op de aard gewroken,
op heel hat menscheljk geslacht,
Pat ik verafschuw en veracht ;
- Maar toen ook is de band gebroken,
Die me ears den hemel bond welee~ . . . .
- - Waarvan m}jn moeder had gesproken . . . .
Ach - ,had mijn rustloos hart hear wear!
Zjj moog1jk zou Bat hart bekeeren
Tot HEM, aan wien 't niet denken mag
Niet g j, sch}jnheil'gen ! wier beklag
Ons slechts in t oor klinkt tot verneeren!
Want zxj was ongeveinsd ; zjj loofde
Een hemel, die slechts rampen zond ;
En, toen hear laatste hoop verdoofde,
Was nog de lofzang in hear mood.
Mjj docht, dear klonk jets in die toners,
Oat mjj aan hnar doet denken - ach !
Moest Bus een eenig kind hear loonen,
Dat h j geen loflied meet, met kalmte, hooren mag?
0, toen zjj, met gebroken oogen,
Het alien kruisbeeld drukte aan t hart,
En 'k, b}j hear peluw neergebogen,
Hear worstlen zag met dood en smart ;
Toen zij de handers near mj strekte,
En mij - o God! verdiende ik DAT ? . . . .
Ik, die mijn vuist met bloed bevlekte,
Uw toorn mij over : t hoofd verwekte,
Ez U en uwen dienst vergat!
En nu - dear is geen wederkeeren,
Gears rugwaartstreden op Bit pad ;
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Nooit - nooit hergroent bet dorre bled ;
Wie zal er schaduw van begeeren 2
Het valle en zij vertreden. Macht
Van aard noch hemel ken mi,j redden ;
Eer, Ebro ! wijkt g}j van uw bedden,
Dan ik verander. Neen ! mijn noodlot moat volbracht.
o, Kon ik NO( van aard, van zeden
Verwisslen ale een schaap van yacht,
op meow bet menschelijk geslacht,
Doch onherkenbaar, tegentreden ! . . .
Maar immers is mijn lot bepaald '1! . . .
Mjjn hart versteend, mijn hand verstaald,
Mjjn bloed vergald - en tot min dood
Moet ik geducht en vreeslj,jk wezen,
En onverzoenbaar ale voordezen . . . .
Mijn wrack zjj, als mijn jammer, o$OOT!
En thane! Ik moat dit oord verlaten .
Hier was ik kind - bier worde ik 't wear,
Loo ik niet spoedig wederkeer ;
De erinring drukt mijn koenheid near ;
Want schoon mij alien bier vergaten,
'k Vergat niet dat ik bier weleer, - - Ja, spreek bet uit, mijn wrange lippen!
Last - last nog eens dat woord ontglippen,
Dat list en valschheid nit mijn mood
Verbanden ale een gif ; o, 'k vond
Het eenmaal zoet om nit to spreken,
Maar 't is me een leege klank gebleken,
Die 't oor bedriegt, bet hart verlokt,
Hot streelt, maarin zijn innigst schokt . . . .
0, LIEFDE - LIEFDE -- trouwloos woord !
Gj hebt mijn rust, m}jn hoop vermoord ;
Gij hebt mij hemelvreugd beloofd,
En zelfs de vreugd van de aarde ontroofd ;
- Wee mijner, dat ik ooit beminde ! . . . .
Maar gij waart schoon en goad, Florinde!
Gjj waart . . . . ge1}jk mijn moeder! maar
Ook z66 ale 'k, buiten u en hear
Geen sterflijk mensch op aarde vindef Waar alias huichelt en verraadt,
En nets regeert den eigenbaat,
Waart gij belangloos, gjj alleen .
Gj,j kondt mjj, buiten u niet een,
In " ds voor aarde en home! bei behouen !
jJ wildet liefste van de vrouwen !
Gi
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Gljj wildet, en gij mocht hat? Neen .
Men scheidde ons . Ha! men had uw hart
Een ander toegezegd! Die smart
Was mjj to veal ; aan menschenliefde
Geloofde ik niet sinds menig jaar,
Behalve aan de uwe, en die van hear,
Die me (en tot lead!) gebaard had, - maar,
Nu zooveel wee mijn boezem griefde,
Begon de twjjfling' aan Gods liefde
Want dear 'k, in wrevel en in smart,
Van rn s m jn hart
Had afgekeerd, zoudt gj 't hem wederbrengen, Maar Hij, Hij wilde 't niet gehengen,
Zoo dacht ik, dat 't verloren ram
Ooit tot de kudde wederkwam :
Hjj stiet miJ, • wag, toen gi mijn' ziel
Hem toe zoudt wijden ; - fib Flormde,
Dien ik om uwentwil beminde,
En om den wil der baste moeder ; 'k vial
Gewislijk diep - maar hief me den stervlin op?
God duldde
't niet dit
-- zijn
op mjn kop .
'k Ontvlood
oord vloek
en u ; rustte
en gjj
Ver at gewis en spoedi mjj,
En ik - ik, die met lender stem
Aan heel de wereld heat zwoer, Hem .
En toch, na zulk een deal van 't levee,
In woede en dolheid doorgebracht,
Hoe wenschte ik tot Hem wear to streven,
Zoo 'k m }j dat hell nog waardig dacht!
Der mensal heid kan ik nets vergeven ;
Hear moat ik haters tot mjjn, end, -Hear 'k wenschte toch in min ellehd'
Een beter wezen aan to kieven : Ik won met God verzoend zijn .
Doch,
Do schoonste wreak verbeidt mu nog,
En 'k hou er 't zwaard reeds toe geheven
Verbeetren kan ik niet, nosh wil . .'
Hij kruiste de armen en zweeg stil,
En zag wear somber voor zich heap,
Onwrikbaar als een beeld van steep
Beeld van Prometheus, door Jup}jn,
Als we in der Grieken faablen lezen,
Zjjn roekloosheid tar straf, verwezen
Om aan een lead tar proof to zjn,
Door tijd noch dood gestaakt . . . .
Daar ward zjin schouder aangeraakt,
H}l zag, als nit een droom ontwaakt,
Near wet hem wekte huivrend om
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En, door wat voor hem stand ontzet,
Trail hij terug, van schrik verplet
En sidderende en atom .
Het was een wezen, wit en lang ;
't Was een gestalts, hoog en rank ;
Het was een whd en sleepend kleed,
Een sluier, die een hoofd bedekte,
Die over arm en midden strekte,
Die tot de voeten nedergleed ;
Het was een vrouw, wier blanks hand
Den sluier opgreep bij den rand,
En wegschonf van een aanzicht, schoon Maar doodsch en marmerbleek van koon,
En heenwierp over gitzwart haar,
Dat over blanks schoudren gleed,
En op dier schittrend el p enbeen
Een breeds schaduw vallen deed .
En st}jf en roerloos stood ze daar,
Alsof zj nit bet graf verscheen ;
En zag met blikken, hol en strak
Op hem, die siddrend voor haar stood,
En door geen zueht de stilts brak .
Zj strekte een hand naar Jose uit ;
't Was stil omhoog en stil in 't road Manr eenskiaps ruischte een zwak geluid,
En „Jose 1" klonk het nit haar mood .
En Jose sidderde ; en hij zonk
Ineen, en ware neergezegen .
Maar leenende aan een eikentronk,
Hield hij in 't wank'len nag zich tegens
Zijn tanden klapperden ; zijn hand
Trilde ale een riethalm in d' orkaan ;
H j voelde hart en polsen slaan,
En al zijn moed vermand .
Maar hjj herstelde zich en sprak,
Ofschoon zijn sidd'ren 't onderbrak
,Verrijst gig nit het graf . . . of leeft gij?
Florinde'1
"
,Jose, waarom beeft gjj ?"
Was 't antwoord ; en zil greep z}ln hand
En drnkte ze aan hear hart, en zag
Hem met die stile teerheid aan,
Die alle vrees verbant,
En met dien droeven schemerlach,
Die 't hart meer aandoet dan een traan .
De ontzette Jose voelde 't slaan,
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En de onrust, die zjjn borst deed jagen,
Bedaarde op 't voelen van zijn slagen ;
Maa,r, schoon hij spreken wou, 't geluid
. Bleef in de keel bekneld ;
H,~ bracht - zoo was hem 't hart ontsteld - .
Wel klanken, maar geen woorden uit
,Gi~j ziet mij weer" - zoo sprak ze zacht,
,Gij ziet mj weer, na z6bveel tijd :
'k Heb dozen nacht
U hier gewacht.
'k Ben niet veranderd - als gij zijt."
A En wie heeft, Florinde, mijn komst u gemeld?
Geen mensch kept mijn paden, wie heeft ze u voorspeld?
'k Heb jaren gezworven, maar niemand op aard
Mijn naam, of mjjn hart, of mijn of komst verklaard ;
'k Heb jaren den vloek van den hemel getorst :
Wie voert u terug aan mijn zondige borst?
'k Heb jaren de wereld in woestheid bestreden :
Wie
tot eon booswicht uw maagdlijke schreden?
Wat zeg ik ? - niet Maagdlijk ! de schreden der Qrouw,
Met hem, wien ik - hate, vereend door de trouw."

riot

,De hemei, Jose, braeht mij bier ."
,Zoo voert hij de duive aan de borst van den gier.
Florinde! men sloot mij den hemel . Ik hoop
op hemel noch aarde -- bet lot hebb' zijn loop'.
Daar leeft op de wereld geen mensch, die m}1 mint,,
Gig mooghjk, maar dat is misdadig ; ik vmd,
1k zoek in den hemel goon God, die mj hoort,
Want ik hob zijn stem in mijn boezem gesmoord ."
,Niet zoo, mjjn Jose, God verstiet
U nog in uw ellende niet,
Noch ik vergat u. Gij verliet
Pit oord ; ik bleef u trouw .
Goon andre ontving mij als zijn vrouw ;
't Is nog Florinde, die gij ziet,
Die voor uw boil haar rust ten offer brengen zou .
Maar boor mij aan . . . . Hob ik u ooit bedrogen?"
Eon traj n ontschoot haar met de vraag,
En blonk in 't oog, en rolde traag
Langs 't bleeke warmer van die koon,
Zoo droef verwelkt - maar nog zoo schoon!
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Hij hoorde en zag, en sprak bedaard :
,,Teen, wonder op dees trouwlooze aard!
k Geloove u, in die min1jke oogen
Gloort nog die zachte liefde, een beetre wergild waard!"
Ze lei hear vinger op zijn mood .
„Zoo boor mij !" sprak ze : „Deze stood
Moet van uw verder lot beslissen .
Het was uw MoEDER, die mij zond.
0, last hear liefde 't doel niet missen !
Ge ontstelt - een traan ontspringt uw oog?"
('t Was de eerste sedert zeven jaren!)
„Och of hear boodschap u bewoog!"
„0,_sp reek ze . . . dat ik weten moog
- Vat wil zij ? . . ."
„'k Zal 't u al verklaren .
Zij, sprak op gistren nacht
Mu,~ aan in stifle droomen ;
„,Florinde,"" zei ze zacht,
„ „Mijn zoon is weergekomen ;
Gij zult, aan Ebro's oeverzoom
Hem vinden bij den eikeboom .
Zeg dat de hemel hem vergeeft,
Zoo hjj zijn dienst nog toe wil treden,
H j heeft in heat met 't menschlijk ras geleefd,
Zijn God beleedigd, maar - ik heb voor hem gebeden . . . "
„De goede moeder !" riep bij flu ;
,Florinde, een Engel spreekt uit u!
Is 't wear, en zou m God vergeven kunnen,
Mid toegang tot zijn dienst vergunnen,
En niet beleedigd zijn, wanneer
Ik tot Hem bad - die hem verstiet? Neemt H j mij aan . . . , n4j ? . . . . Neen ; mj niet "
Nu sprak de maagd : „Zoo zegt de Heer
Dear 's meerder vreugde voor m}jn troon,
Wanneer ~dn zondaar zich bekeert tot mjjn gebobn,
Dan als er honderd mij getrouwen
Het licht der zaligheid aanschouwen .
0 Jose, Jose, twjjfel niet!
Bekeer, bekeer
U tot den Heer !
Uw lieve moeder ziet
Dp u terneder."
1.
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Goede geest!
Zoo help m}j bidden!" - H}j had meer
Gezegd, dock kon 't niet ; maar zonk near
En kniglde op de aard,
De vochtige oogen nederwaart,
En de armen om hear least ;
En zoo vaalbleek, dat wear deer stood
Zijn stervensuur geweest,
Geen droever tint z}jn dorre wang,
Ontvleesd en kleurloos rinds zoo lang,
Had kunnen verven, of zijn mood
Een blauwer loodkleur geven, den
De lippen dekte van dien man.
't Was schoon hem zoo bedwelmd, verrukt,
Zoo voor den hemel neergebukt
Te zien, en vaardig tot gebeen,
Met de armen om de heup geslagen
Der maagd, die meer den sterv'ling scheen .
Want schoon hat teeder wags verdween
Van 's ]evens b1 jde lentedagen,
En 't heilloos, schoonverwoestend knagen
Des hartzeers hear den bloc geroofd,
De vuursprank had in 't oog verdoofd,
Hear had doers walkers als ears bloesem,
Die voor to brandend zonnelicht,
Of voor to straf een regen zwicht,
Hear least vermagerd, en hear boezem
Doers sunken - zh bleef heerlijk schoon .
En nu - die snelle bloc van blijdschap op de koon,
Die zachte blik ten hemel hears,
Waaruit ze als zeegnende angel scheen
Gedaald ; die groote traan in 't oog,
Die zachte handers op den bruingelokten schedel
Van die boetvaardig aan hear knieen nederboog, Die houding, zoo onschetsbaar edel,
Door reinen hoogmoed op de schoone zegepraal,
Die zij den hemel had verworven door hear teal,
V€rheevner, en 't gabed dat op hear lippen zweefde,
't Gaf alles hear jets heerljjks, wear
Hat beeld van 't aerate menschenpaar,
Van d' edam Gods bezield, in leefde .
,o : Groote Hemel! stark mij flu :
G}1 koost me uw werktuig, 'k steun op u!
Op u-alleen, wien 't soma behaagt
Om, tot volvoering van uw read,
Een zwakke vrouw of tengre maagd
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Te kiezen! 0, dat thane uw kracht
In deer mjjn zwakheid z}j volbracht !"
Zoo sprak ze in stilte, en toen tot hem
Met luider stem :
,De God, die u genade gaf,
Eischt zich ten zoen een offer af ;
De hemel, die de wrack niet duldt,
Vergt afstand van de zondesehuld ;
En - 0, ik weet dat giJj voldoet G" moat u zuivren van hat bloed,
Dat can uw vingren kleeft,
En 't ZWAAAD, dat in uw schrikbre hand
Zoo lang meedoogenloos gewoed,
En u met bloed beladen heeft,
Ten offer leggen op 't altaar
Des Heilgen, die uw noofd beschermt.
Dat vonnis valt niet zwaar.
Zoo is 't dat zich uw God ontfermt,
De God van liefde en hail en zegen
Hij biedt zijn hemel voor uw degen!"
Zoo sprak ze, en raakte met den top
Haars vingers can dien sabelkno ;
Maar zoo tar nauwernood en zacht,
Als vreewd moest wezen can een klieg,
Wie steeds zoo'n }jzren vuist omving
En zwierde in reuzenkracht, -Als vreemd moest wezen can een hecht,
Pat vaak, in 't prangen van 't gevecht,
Gegloeid had in de vuist van een',
Wiens woede en kracht ontembaar scheen,
Of tusschen tanden was gegrepen,
Die als een voetklem samennepen,
In 't uiterst van 't saucer .
Maar wondre schroom bezielde hear,
En afschuw van 't misdadig steal,
Dat, werktuig van den dood,
Zoo $earn, zoo wreed, zoo menigmaal,
Bloed, menschenbloed vergoot.
En daarom roerde z j zoo even,
Zoo nauwlijks can dien sabelknop,
Als of er 't Toed nog can kon kleven . . . .
Maar lag er .s hemels vloek niet op?
En eischte zil, in naam des Heeren,
Dat schuldig zwaard niet af, opdat
Het zich ten teeken mocht verkeeren,
Dat Jose voortaan God zou eeren,
En met de hel gebroken had!
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Maar Jose hoort, en opgevlogen,
Ontbloot 14j 't lemmer voor haar oogen .
Zij sluit ze op tilt gezicht,
Met bangs siddrmg dicht,
Terw jl hij 't vurig tegenbhkt,
Met oogen, waar de woods nit hcht,
En met eon stem, die haar verschrikt :
,Florinde!" roept hjj : „dit 's mijn zwaard!
Maar o, w j scheiden nooit op card.
Then elk, then alles mij verliet,
Verliet dit eerlijk steal mij niet .
Het heeft mij beter dienst edaan,
Dan wet me ooit dienen kon ;
1k kleef hot ale mjjzelven aan ;
'k Min 't as mijn hog de zon!
Zoo dit hot offer wezen most,
Waarmee mjjn ziel haar euvlen boot,
Zoo is 't met mj gedaan,

En wacht ik 's hemels foists straf
Op 't wederspannig voorhoofd of !
Nog is mj~n wraakzucht niet voldaan ;
Z}j moot zich tegen de Oorzaak wenden
Van al mjjn lijfs- en zielsellenden!"
En spraakloos zag de maagd hem aan,
En zonk then bleekbestorven, smeekend
En weenend neder aan z"}jn knien,
En ~sgrak zoo roerend, zoo hartbrekend :
,Most ik u weer verloren zien!
Ach Jose, Jose, zult gij simmer
Ten hemel in aan ? Moet g}j immer
De bloedvlek op uw schuldig hoofd
Behouden? Hebaen zooveel wraken
Hot vuuu der wrack niet uitgedoofd?
gust ge om den hemel niet verzaken
Wat g}j der, hells hebt beloofd? . . . .
0 Jose, me m}ln droeve tranen . . . .
Gedenk uw moeder! Ach, zij meant
U 't smalls hemelpad to bases Maar neon, zij vmdt, uw hart versteend!
Godzelf, Hij biedt u z}ln gonads,
Die gi,j zoo lang, zoo norsch versmaadde,
Nog eons, en gij verstoot ze weer
En buigt de ondankbre knie niet near!
Zoo gaat gij nooit ten hemel hoes ;
Maar u (verschrik1 jk!) wacht bet oord,
Wear tandgeknars is en geween . . .
o Zeg, dat g}j mjjn smeeken hoort,
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Zeg, dat ga uw ziele niet vermoordt

Herroep, herroep dat vreesi}jk woor~d,
Wend van uw buigend hoofd de straf
Des hemels af, Ach, bilk niet zoo verstoord! . . . .
Laat ons wear knielen in gebeen" .~, .
Maar Jose's mood sprak :

,NEEx."

nogmaals „NEEN" - tot driemaal ,WEEN
Toen smolt Florinde in hopeloos geween
De smart belette haar to spreken ;
Hot was gedaan, 4j kon niet meer ;
Maar snikkend zonk de teedre near,
Haar tranen stroomende ale bij bakers .
Zij lag, ears beeld van raadloosheid,
Gekromd ears Joses voet,
Gelaat en boezem natbeschreid ;
fi ezwollen de oogen, rood ale bloed .
De zwarte lokken zwierden haar
Langs hale en schoudren golvende af ;
Zoo troostloos smeekend lag ze dear,
Als of ze een droeve boetling waar,
Die mindring bad van straf .
En toch 't was om haar•z elve niet,
Dat z j ten proof was aan 't verdriet ;
Alleen om hem, then ze ale zich-zelf beminde,
En die, volhardende in de hardheid van zjjn lot,
Genade weigren bleef van God,
Was 't jamm'ren van Florinde,
Zij wrong de handers, hief hat ooh
Tot Hem, tot den gestarnden bong
Des hemels, ale om hulp te smeeken
En snikte, en trachtte op nieuw to spreken,
Maar zweeg ; gedachte en woord bleef steken, . . .
Ai m j ! wet steeg haar i jden hoog .
,NEEN " -

En h}j, die ;t NEEN had uitgesproken,
Hardnekkig bleef en onverwrikt o, Nu h j op Florinde blikt,
Nu voelt h j 't hart op nieuw gebroken.
Want was hat niet een droef gezicht?
Zij, die zoo doodsbleek voor hem ligt,
Zoo nat van tranen, is 4j niet
Het eenigst wezen, dat op aard
Hem met haar liefde niet verhet,
En al zijn liefde waard?
En . . . kwam z}j niet ale bode van
Zijn zaalge moeder ? Ach, hoe ken
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Hjj aarzlen ? Maar de wrok, de heat,
Zi.nds seven haar in , 't hart gekoesterd,
En als een troetelkmd gevoedsterd
Wat wordt h}j, als hem die verlaat?
Zal hij , de durst near wrack verzaken,
Na zij hem 't hoogst genot belooft .
Nu 't aankomt op , diens valschaards hoofd,
Die hem tot wien hj was moest waken?
Zal hier Florinde hem weerhouden?
't Onzeker uitzicht van in deugd,
In rust, en vreedzaam to verouden,
En van aanstaande levensvreugd? . . . .
Vreugd - ? Op een wereld, die geen vreugd heeft,
Waar nets hem immer 't hart verheugd heeft,
Dan -- de js1 jkheid der wrack? Die strjjd
Is schrikljjk. 0, t zijn oogenblikken,
Waar lichaam beide en ziel in ljjdt,
Als driften van den wil beschikken!
Cx j al to zaalgen! oordeelt niet,
Wier levee kalm daarhenen vliet,
Wier pad zich langs de row wendt,
Die slechts geluk en droomen ziet,
Met d' ij$1jjke' oorlog onbekend,
Die in 't gemoed
Verdelgend woedt,
Een felle koorts door de aadren zendt,
De rede velt, de denkkracht knot,
En omwoelt als een helspook, tot
De ziel, in 't kampen afgemat,
Bezwjjkt . . . . Gelukskind, denk u dat,
En oordeel hoe 't den man verging,
Die in zoo schrikbren twijfel hing!
Zulk kiezen tusschen kwaad en goed
Werkt ale verbijstring op 't gemoed ..
Hem was 't als spleet hem 't hoofd in tweon,
Zijn tanden klappren tegen een,
Ret witte schuim omgeeft ziln mood,
Zion oogen rollen vreesh,jk road,
En glinstren als twee bliksems ;
hoe
Zal hij beslissen? Treedt hij toe,
Toe tot de ontferming Gods? Neen, -- aarde en hemel ! 't is gedaan, . . , .
H}j rukt zich van Florinde los,
Ziet haar nog eens, en schrikhjk can,
Ontvlucht haar . . . . en verdw}jnt in 't bosch,
En 4j - stort neder met een gil,
Luid, aaklig, pjjnlijk-va~sch, en schril,
En Iigt dear roerlaos uitgestrekt, -

,rasp .
Och, werd z }j nimmermeer gewekt!
Och dat de dood, uit deernis met
De kranke ziel, haar 't lijf verplett'!
Helaas z j moest rampzalig wezen .
Florinde ontwaakte. Maar nadezen
Heeft nimmer sterv'lin? eenig woord
Van haar vertrokken lip gehoord ;
De droeve maagdd bleef stow.
't zj dat de schrikljkheid deer nacht
't Beweeglijk spraaklid had ontkracht,
Het4j ze 't droef verhaal vermeed
Van wet haar troostloos wezen deed -Zij zweeg ; in stills beden sleet
Zip al haar dagen en in weenen.
De smart ontvleesde 't zacht gezicht
En bracht de magerte in haar leers ;
zj smolt als lentesneeuw voor 't lieht,
En kwjlnde zacht en langzaam heen ;
zj leek een doode, op de aard verschenen ;
Len enkle nacht had al hear haar
Vergrijsd ; 't was die wear H j in was verdwenen!
Zoo leed ze en kwj,jnde nog een jaar .
De tering, jjslijkste alley kwalen,
Heeft voor 't gezicht een zachten schijn ;
Zij nadert niet met fells p"n,
Maar foltert langzaam slechts; zj tergt
De leefkracht met geen schokken ; maar
Vermoeit haar, mat haar af ; 4j vergt
Hear offers traag, maar weerloos; zjj
Betoont geduld en medelij'
En huichelt met den slag to dralen ;
Maar ze eischt haar bait geheel ; eer$t den
Als 't offer nets meer laden ken,
De laatste vezel van 't bestaan
Hear laatste kracht ten proof geeft aan
Hear beul, is 't monster welvoldaan
En mag, z jn bait ter aarde dalen .
Zoo gmg 't Florinde. Nog een j aar
Behoefde er, om haar gansch to sloopen
Toen grog 't herbergzaam graf haar open,
En was er vrede en rust voor haar.
En Jose -- Jose? - Niemand zag
Hem immer weer, bj nacht noch dag,
In bosch noch veld, op berg noch dal,
In legerkamp noch stedewal .
Had hid z }jn levensdraad verkort?
Zich hooploos in den stroom gestort?
Of, in een woest verborgen oord,
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Zich-zelf met eigen hand vermoord?
Had h ~j een vreemde trust gezocht,
Dat hj er 't leven enden mocht?
Green sterv'ling, die hem wederzag
Of kondschap wegdroeg van zijn lot
Op aarde. Maar, na jaar en dag,
Vond m', in een Pyreneesche grot,
Het lijk eens mans gestrekt op de ward,
En voor hem - EEN GEBROSEN ZWAARD .
AANTEEKENINGEN .
Bladz. 161. My sister, my sweet sister etc .
d . i. Mijn water, lieve zuster, zoo daar refiner
En liever naam bestond, 't moest de uwe z}jn .
Bladz. 169. Maar wend ah, als een worm, in 't zand
Vertrapt, 'k heb me als ten slang gewrolcen.
Hier hebben den auteur waarschijn1 jk daze regale uit

Bm0NB

Corsair (Canto I) voor den geest gezweefd :
Yea, strange indeed - that heart hath long been changed.
Wormlike 't was trampled - adderlike avenged .
d, i. Ja, vreemd voorwaar - dat hart veranderde winds lang,
Vertreden ale eon worm, gewroken ala een slang!
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AAN DEN DICHTER JAN VAN WALRE .
MET MIJN ~,JO8E."
Den Bard Wiens fiksche zang den geest der Oudheid aamt,
Wiens schittrende avondgloed mijn ochtendgloor beschaamt,
Den Gr}jsaard, wien de helft eens eeuwkrings immer meerder
Bevestigde in den rang van Dichter, en die fier
Zich mag verheffen op zoo menig eerlaurier,
Waar Po~zie zjjn krum mee tooide, 't zjj hjj teerder
of stouter toners lokte nit altijd zuivre her :
Wat breng ik dien voor 't oog, in d' opgang van mijn dagen?
Slechts
twinti maal
verscheen
een mij
nieuwe
herfst voor mjj
'k Werd Jonghng,
- maar,
wat gloed
't jonglingshart
doe; jagen,
Wat ben ik dan een Kind in 't yak der Poe4j,
Waarin h}j grijs wend? . . . 0 Gjj Dichter, zoo bevoorrechtl
De zang is zwak en flauw, dien u mijn stoutheid voorlegt ;
Maar - zeg m}j -- bhnkt er niet eon vonk van d' echten gloed
In deer mijn scheemring, die verdient uw oog to tr"ekken?
En kan dat lichtend punt de donkre nevelvlekken
Verschoonen? - Zeg may dat - en geef n4jn boezem moed .

DE MASKERADE .
(9 Februari 1835).
EEN (EDICHT.
L. S .
,I wrote to please my-self, and 1 publish to please
others ; and this so universally, that I have not
wished for correctness to rob the critic of his
censure, or my friend of the laugh."
EDWARD MORE, Preface to his Fables .

0p d' achtsten was 't van Februari'), tat
De Hoogeschool, in 't zoet en achtbaar Leiden,
Geleerdheids wleg en liefste bakermat,
- Als sedert al, die hear bezongen, zeiden Die vorstenkroost tot voedsterlingen had
En heeft, - en in wier lofspraak nit to weiden
Onnut is, tot vergoeding word $event
Van oorlogswee en hongersnood en pest .
Men viert then tag : door vlaggen uit to steken,
Door zoete rust van 't zoet collegiegaan,
Door in 't latijn oration nit to spreken,
Door de eerekroon van gout to schenken aan
Wier kennis bovenmatig is gebleken,
Door aan diners en soupers bjj to staan,
Door 't geven van een fraaie serenade,
En nu en tan eons door een maskerade .
't Studentencorps trekt tan, in momgsweat
En voorgelicht door 't schitt'ren van $ambonwen
To paard, to voet, en tredende op de meat
Van feestmuziek, die nimmer mag verflauwen,
In fieren stoat, den avonds langs de straat .
Zoo'n optocht is iota prachtigs om to aanschouwen
Jets grootsch en iota po~tisch inderdaad ;
Hij is somt jds verheven-allegorisch,
En soma (wet mij moor aanstaat) echt-historisch .
Dat was hij flu. Maar ach, tot velar spijt,
Vermocht men 't feast op d' achtsten niet to vieren,
Omdat hot op eon zondag welnig vl}jt :
Gemaskerd langs de straat to loopen zwieren ;
') 1376 .
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Tenz j men al wat heilig is ontwijdt
Tot maskers, die 't onheilig wezen sieren ;
Doch daar dit geen studentengeest is, wierd
Het schitt'rend feest den negenden geoierd .
Het werd geoierd . Reeds maanden lang tevoren
heerl,jjk
beraamd ;
'tWerd,
Kwam in
flu'tengeheim,
dan weleeniemand
eens plan
ter ooren,
Maar 't rechte toch wilt niemand hoegenaamd,
Dan zij, die, tot Bestuurderen verkoren,
Den optocht - erode door half Euroop befaamd Te leiden hadden, en vervolgens alien,
Wie in den trein een rol to beurt zoo vallen .
Heel Holland was nieuwsgierig . Velen gisten
Naar 't schouwspel, dat aanstaande was ; maar 't spreekt
Vanzelve, dat hun conjectures misten ;
Officieel was daar niets uitgeleekt .
Couranten hielden zich alsof zij 't moisten ;
(Pat does z ij meer, mite daar geen kwaad in steekt !)
Doch op dit stole, kon niemand hen vertrouwen,
DAAR DE AFSPRAAH WAS, OM ALLES STIL TE HO JE .
Couranten echter hadden 't ditmaal recht ;
De hemel west, door welk een zeldzaam wonder
zij in de toekomst lazes ; maar men zegt,
Daar lisp misschien moat van St . Anna under.
Pat een poet 't aanstaande one openlegt,
Is alledaagsch en niet in 't minst bilzonder :.
Maar dat een courantier - 't is dunkt mi~ wel,
Loo hij 't verledene one slechts joist vertell' .
Thane west heel 't land, en lean de vreemd'ling weten,
Wat de optocht der Studenten heeft vertoond
H 1~j die het zag zal 't nimmermeer vergeten,
En ik bekla,ag die 't niet heeft bij ewoond ;
Maar 'k zing voor hem - zoo hij mils stout vermeten,
Mijn ruwen sti~jl en menig gril verschoont
En 't mij naar 1 jf, ziel, mast, rim, alles welga, UW INTOCHT, FNRDINAND EN ISABELLA! 1)
,Noemt, Muzen! Gij, die op d'Olympus leeft,
,Die allee west en me alles mee wilt deelen -Pant ik west niets dan 't geen de faam mij heeft
, rx eld, en wacht alleen op uw bevelen ,,Wat helden al naar Troje zjjn gestreefd
,Want hadde ik oak ties tongen en ties kelen,
i) 1482.
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,Een koopren long, en onvermoeid geluid,
,Ik held gewis zoo lang een ljjst niet uit .
,Maar, gods k kroost van d'Oppersten der goden!
't Gaat ales wel, zoo g}j m}1 slechts dicteert . . ."
Zoo zong HOMEER ; 'k heb de eigen , hulp van nooden,
Maar 't is vergeefs, zoo hear mile hart begeert :
Door 't Negental wierd zilj mij noon geboden,
En 'k heb ook steeds then troep genegligeerd,
Zoodat ik gansch niet wel sta bij de Movaa~
O2vr uka (nog nu ?) dwµae i%ovaac .
Ook weet ik niet hoe gj,j er over denkt,
Die de Iliac des DICHTERS hebt gelezen,
En 't tweede Boek') voor uw erinring wenkt,
of opslaat - dock tat zal niet noodig wezen, Maar 't geen hij ons dear to doorworstlen schenkt,
(G" fronst en dreigt, maar 'k zeg het zonder vreezen)
Kwam me altijd voor als lets, o! zeer klassieks,
lets zeer langs, zeer vervelends, en toch Grieksch 2),
Hij schreef die lijst, als sommigen beweren,
Om aadlijke families in het road,
Door 't noemen van hue vaadren, to flatteeren
Maar andren weer vertellen mj, hij stood
Met iemand, die bij 't commentari~eren
Zjjn brood, zijn roam, en 't heil zi,jns levees vond,
In afspraak, als or zooveel omgehaald werd Maar zk geloof tat hij bij 't bled betaald werd .
En hiermee step ik van HOMERUS af,
aliens naam ik steeds eerbiedig uit zal spreken,
Omdat hij 't eerst der wereld 't voorbeeld gaf
De dingen in 't poetisch pak to steken .
Had h j het niet gedaan, al klinkt hot laf,
W" spraken nog steeds proza, tat 's gebleken ;
teen BILDERDias had ooit bij ons bestaan,
Was hem geen Griek in 't dichten voorgegaan .
j) van Vs . 494-877.
') Dat de suteur, in dozen groven wansmaak aan den tag legt, zullen de drie
argumenten, waarmee ERNEBTI de voortreffel}Jkheid der Boeotia bewUst, duidel~k
in hat licht stellen : ,In hoc Catalogo, saeculorum id omnium laudem imprimis
,meruit, quod seriem Geographicam, ab ipso etiam virgilio neglectam, secutus sit
,Homerus . - - Deinde, Homerus omnes, quos in Catalogo numerat, etiam pug .
,nantes, vel prospers vel sinistra forte, commemorat - - Denique
Homero
,plerique vitio verterunt mud „µs2awac vial sinovzo" in hoc Catalogo totidem
,verbis saepius repetitum - - suo tamsn in boo neque haeo ipsa repetitio
arte eat ."
Noo1 van den ZETTER, die eon GELEERDE is.
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Want a11es komt - dit zeggen z}j die 't weten Van Griekenland en Rome ; ja, misschien,
Had geen van one eon gram genie bezeten,
Was riot de karat aan de Ouden afgezien ;
Wi zouden nauwl jks zien, gaan, drinker, eten
Of slapen kunnen, zonder hen ; en wren
Dit vreemd klinkt of onbilljjk, ach ! dien zouden
Wjj voor seer dom of - zeer romantisch houden .
0 Romantisme ! 0 woord van afschuw, schrik
En aakligheid ! 0 , geest van kwaad en zonde !
Hoe beeft en trrlt en flauwt, elk oogenblik,
De Schutsgodin van Hollands Letterkonde,
.Ale zij uw naam hoortt en ik roam u, ik?
Gjj, g}j vergalt haar elks levensstonde!
't Is wreed van u, dat gij eon aloof zoo goad,
Zoo trouw, en zoo eenvoudig bang 4jn doet .
Dan: tot m jn task! want ik moat voortgang maken ;
Gfl houdt daarvan . - 0, min verbeelding zret
Dien optocht nog den tour van Lerden maken ;
Indian hij zich maar half beschr jven liet,
Die helft reeds deed u 't hart van geestdrift blaken .
Ale men den stoat zag naadren in 't verschiet,
Zag men in 't eerst slechts - zegewagens, paarden,
Banieren, pluimen, maar vooral ook sAABDEN .
wet was 't jets schoons, in tjjden zoo verwjjfd,
Dat trotsch verschiet van zooveel ruige kjnnen,
Vooral voor hem, wien 't nog ten regal bl}jft,
In manner al wat manhjk is to mirror,
Die noojt den spot met 's hemels gaven drijft !
Den vreemdeling verrukte 't hart en zjnnen ;
Voor die van Leiden was 't effect goring,
Omdat men daar reeds lang met knevels ging.
'k Heb evenwel van oederhand vernomen.
Pat menig maagd in de achtbre Sleutelstad
Niet naliet van den b~uoonen baard to droomen,
Die TOEQUEMADE ') zich gekozen had .
Ook is er mjj geen ankle voorgekomen,
Zoo breed, zoo lang, zoo donkey, en zoo glad .
Des Bisschops baard was ook wel de aandacht waardig,
Maar die was grjjs, en dames ! dat 's onaardig.
Sans badiner 1- Van Ruitren voorgegaan,
Toog statigljjk do stoat voorbjj m}jn mooning ;
I De Groot-Inquiaiteur.
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Eon drietal van Herauten trok vooraan,
Geleid door burs ontzagbren Wapenkoning')
Grout, forsch gebouwd, en prachtigg aangedaan.
Dat viertal gaf een manhjke vertoonmg ;
't Herriep, bet beeld deer reuzen, op wier tred
Het aardr~k dreunde in 't road bjj iedren schred ~),
Hen volgde een stoet Boogschuttren, en een Wagers
Die de eertropee des Zegevierders droeg,
In wapens, uit des vijands hand geslagen,
In vanes, wier besehermers men verjoeg,
In tulbands en in helmen, eens gedragen
Door Bassa's, maar wier benders men versloeg,
In menig schild en menig veldheersteeken,
Waarop de Halve Maan uit schaamte scheen to bleekan .
Teutonische Orde! een fiere ridderstoet
Uit u trok voort, en hield bet zwaard getrokken ;
H j droeg ale merk, dat u herkennen duet,
' t GEGALGFDE KRUIS 3) op witte wapenrokken ;
Hem volgden, ook befaamd door deugd en cooed,
Van uitzicht woest, van hooding onverschrokken,
De Riddren van Sent Jan, wier zwart gewaad
Het WITTE KEIIIS VAN MALTHA bhnken last.
Maar wie is hij, wiens helmpluim hooger zwiert,
Die ridder, fier op 't .fier genet geheven 2
• Zijn leden zijn in i~zer gepantsierd,
Zfin slapen zijn van glanzend staal omgeven,
En 't blank rapier, door i,jzren hand bestierd,
Blinkt in 't gevest, nit smijdig good gedreven ;
IJet schild, dat hem zi,jn schildknaap nadraagt, telt
Vier roode balken 4) op een zilvren veld.
Het is de roem van Spanjes strijdbre Grooten ;
't Is Don GONZALES DE COBDOVA ; de eer
Van die ooit zwaard voor 's Konings zaak ontblootten .
Zoo als hij daar in voile wapenweer,
Zich toont aan 't boofd der eedle strijdgenooten,
0p 't moedig ros, dat roem draagt op zijn beer,
SchUnt hij in zich bet toonbeeld om to dragen
Van de ijzren kracht der middeleeuwsehe dagen .
En naast hem rijdt op 't hupplend staatsieros,
Eon held, wel waard die eerplaats to bekleeden .
2)

4

Don Qarcillasso de la Vega .
') En 't aardrjjk dreunde in 't rood op 't bonzes van hun voet .
Ondergang dor Eerste Wareid, Ode sang .
' G'roix potencfe.
4? Faeces .
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Thane blinkt h}j niet in stalen .oorlo edos,
Maar zjjde en goud siert konmkl jk z}lu laden ;
Een fulpen mute met rooden vederbcs
Bedekt hem 't hoofd ; ten schouder afge laden
Golft om zijn . least de mantel van sa4JL,
Van binnen rilk ears vorsthjk hermel}jn .
't Gedeelde 1 ) schild zal u zijn naam verhalen :
De paarse Leeuw van 't strj dbaar, kloek Leon,
Zien we overemde in 't maagdlijk zilver pralen ;
Een kelen rend 2) met menig ~cusson 3)
Omgeeft ears veld, van zeven gouden palen 4)
Doorstreept, maar zelf van eveneensch blason,
Pat wapen doet, door schitterende teekenen,
Den rang van PONCE DE LEON berekenen.
H}j scheen een beeld van middeleeuwsche pracht,
Van d' eedlen zwier dier ridderljke dagen,
Toen sierli kheid vereenigd was met kracht,
En zonder d niet kon, niet mocht behagen ;
Toen de adeldom, door krijgsdeugd aangebracht,
0p 't schild, maar ook in 't harte ward gedragen,
En elk op nieuw bewi'zen moest in 't veld,
Hoe hoog door hem z n of komst ward gesteld .
Men scheldt steeds op der Middeleeuwen nacht ;
't Is waar, Euroop lag in een nacht verzonken,
Die afsehuw baart aan one verlicht geslacht ;
Maar 't was een nacht, waarin de starren blonken
Van riddereer en heldenmoed en kracht,
Die 't duister met hun schooners lane beschonken
z j gingen wel niet under aan en traps,
l ear zijn verbleekt voor onzen zonneglans .
Daar waren toen geen kunstnaars, geen geleerden,
Geen sch4jvren en geen dichtren,b}j de vleet,
Maar manners, die zich manljjk 't ljf verweerden
En in wier vuist hat zwaard zich gelden deed ; '
Geen reednaars, the ale zieners redeneerden,
Maar helden, trouw aan koning, ear, en eed ;
En waar een troubadour de harp bespeelde,
Hjj zong den strijd, waarin hij zelf ook deelde .
Niet hij stood best b}j 't vrouwelijk geslacht,
Die geestigst sprak, die r jkst of netst gekleed was
')

Parsi.
Bordure de gueuies (rood).
3 ) bear z n er S, en wei azuren .
') ya4ei.
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Die 't leven voor sera jonkvrouw had veracht,
In 't weidsch tornooi om haar ten tramp gereed was,
Van 't leeuwenperk haar handschoen wederbracht,
Haar trouw zou z}jn geh,jk h}j 't aan zijn eed was,
Dien schonk zij graag hour hand, hear min, hour trouw
En wilt wat arm van staal haar schutten zou.
Pat roemen we ons beschaven ons verfijnen,
Alsof bjj ons 't geluk ten zetel klom En zien niet hoe we in weekljjkheid verkwjjnen,
Als offers van to vroeg een ouderdom 1
Ons licht mag slechts een dwergenvolk beschjjnen :
Een HERKULZS grog in dat duister om,
Een fiere reus, wrens machtig wonderplegen
Ons babblen en scribleeren op kan wegen .
Doch gaan wjj voort . Nu volgde 't Vorst1 jk Paar .
was in purpren zaftl gezeten ;
Het zwart fluweel was op zjjn donkey haar
Met sluierdoek omwonden en een keten
fling op zijn borst, van' edelsteenen zwaar ;
Men zag die door des staatsie-mantels reten.
Het prachtgewaad, waarin h}j was gehuld,
Was vorstljjk rood, en aan den zoom verguld.
FERNANDO

0, 't is een schoone, eon prachtige vertooning,
Waarb }j de ziel zich konink1 jk verheft,
Die aanblik van een zegevierend koning,
Die al zjjn macht en majesteit beseft ;
Wrens bilk u zegt : ,Ziet of ik de eer der kroning
„Mjj waardig maakte, on welk eon hell u treft ;
,Ziet me aan on maakt , mij plaats, mjjn onderdanenl
,Ik bon uw vorst, en bieng u zegevanen .
En aan zijn z~"'~ reed de eedle Konin ~'n .
Een lichtblauw kleed paste om haar slauke laden,
Een gouden kroon sloot gouden lokken in,
B}j 't sluiergaas, dat afhing naar beneden ;
Eon kostbre karat plooide om haar hale on kin ;
Baar tells scheen voorzichtig, voort to treden,
Maar schudde, op haar berijdster billjlk trotsch,
Op 't edel hoofd den bonten vederbos .
En voor hen uit wool, golvende in den hoogen,
Op zilvren veld de Leeuw van 't fier Leon ;
Hot gouden slot met blauwe vensterbogen,
Kastieljes vaan, op holder rood Mason ;
En 't gulden void, met Palen overtogen
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Van vorstliJ'k keel '), banier van Arragon t
En de edellien, die zoo veel edels torsten,
Verhieven met hun vaandelen hun borsten .
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En achter hen reed de uitgebreide stoet
Van wet in 't land aanzienlijkst en verheven
Gerekend weal, door rang en aad1jk bloed ~) ;
De stamen, die de konmgskroon omgeven,
En die hear glens verhoogen door hun glued .
De Infant was aa,n hun hoofd met 's Konings never .
Fluweel en zijde en keur van kostbaarheen,
Blonk op hun kruin en wemelde om hun leer .
3
Het Opperhaofd dei. Heiiige Inquisitie ),
Volgde in een koets met trapplend viergespan .
Dear zat hij in gemakl lee positle,
Als zeker toekomt aan eon heilig man ;
En heilig ook of niet, eon monnik kiest die
Bij voorkeur uit, wet ik niet lakes lean ;
Hij was in 't zwart 4), en droeg in beide handers
Ret Kruls -- dat hem tot foltren noopte en branden!
En in een tweede en kostbre staatsiekoets,
Wier hemel van satijn ook 't Kruis vertoonde,
Zat hij, in wien het merle des rooden hoeds
Den Kardinaal ~) deed kennen . Naast hem troonde
op 't kussendons, iu vrede des gemoeds,
Eon grijsaard, wien de bisschopsmijter kroonde,
Met stool, ring, staf en witgebaarde kin :
De Biechtvaar was 't der sehoone Koningin 6).
Nu volgde, niet met neergebukten hoofde,
Maar als een vorst, niet buigend voor de gril
Pan 't lot, en schoon men hem zijn rijk ontroofde'
Zoo trotsch als zijn verwinnaar, BOABDIL ) ;
De goring van Grenada, die geloofde
Dat dear gees macht zoo grout was als zijn wil
En dat zijn arm de trotsehe maanbanieren .
Toe ook verneerd, weer zou doers zegevieren .
Hij droeg de fijnstgebloemde sjaal, die ooit
Met oostersmaak ten tulband was gevouwen,
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I Pales
de gueules .
a)
De Grandee
.
) Thomas de Torquemade, Grout Inquisiteux .
Als
Dominicaner
Monnik
6) Don Pedro Gonzales
de .Mendoae .
~) Don Fernando de Talavera, Bisschop
van Avila .
4) Abou Abdailah Muhammad, genaamd Boabdil as-Schaki
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Met gouden franje en gouden pluim getooid,
En met bet merle van Mahomeds getrouwen .
Een sneeuwwit kleed was om zijn leers geplooid ;
Een Turksch-geel buffs van zij' met halve mouwen
Bedekte hem de sehoudren, en zijn voet
Omschoeiden halve laarzen, rood als bloed .
Gepluimd was 't hoofd zijns paards, en roode teugels
Bestierden 't, wijl een ruige tijgerhuid
Den rug bedekte ; in kostbre golden beugels
Hief zich de vorst nog trotsch op ; maar 't was nit
Met zijn gezag ; een rukwind beak de vleu els
Des aadlaars, en hij viel zijns vijands bu]t .
Schoon niets zijn moed, zijn fierheid deed verfiauwen,
Hij was geboeid, wet baatten hem zin klauwen ?
En ears zijn zij' reed yoo5EF,,do Vizier'),
Niet minder dan de konmg, wrens bevelen
Hij volgde, in hooding, pracht en kleederzwier,
En uitgerust als die in alle deelen.
Gewis een andre MUCIUS had hier
Den staatsman voor den koning kunnen kelen,
Indies hij op niets anders lette dan
Den opsehik en den hoogmoed van den man $).
En achter den gevallen Koning reden
Zijn Grooten, merle in schitterende pracht, Naar oosterwijs, niet knellende om de leden,
Maar in hun ruime en bonte kleederdracbt ;
Meest rood, wit, of sinopel. Then, als heden,
Was bij den Turk bet laatste 't meest geaeht .
Aan gordelen van 't fijnst Marocco-leder
fling aan hun zij' de kromme label seder .
'k Bemis dies dos van 't kroost van Mahomed ;
'k Bemis de pracht en 't snit van hun gewaden,
Wier losse zwier 't bewegen niet belet ;
'k floor gaarne van de weelde dear ze in baden,
En hoe zjl hear, en beard, en kleedren met
Parfumen en odeuren overladen ;
En, zonder Turksch to wezen, mag ik wel
Eon divan near 't oorspronklijk Turksch model.
Hun rooken en hun wijnhaat uitgezonderd,
Moet hun diet, dunkkt mij, zoo kwaad niet zijn ;
') Yousef Ben Tomeischa, (*root •Vizier,
2) Ibi (c. MucIus) quum - scribe cum rege sedans, pan fare ornatu - multa
tgeret, omens sciscitari, uter Porsenna asset, ne ignorando regem semet ipso
iperiret, quis asset, quo temere traait fortune facinus, scribam pro rege obtruncat .
Livix Historiarurn L . IL. C, l2 .
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'k Stond dikwijls van hue billijkheid verwonderd,
Die groot is in rowans - men zie CoTTIN') ;
Leest ge er van een, die duchtlg moordt en plondert,
Hij zal, voor 't eind van 't boek, naar alien schijn,
Zoo gastvrij en zoo strikt rechtvaardiq wezen,
Dat gig 't bedrijf eens Christens meent to lezen .

I

c,
q

'

k Bemln vooral die menschen om t ver~chil
Dat tussehen hen en ons bestaat in zeden,
En lack des Sultans Mammouts dwaze gril,
Ons Franken op ons voetspoor na to treden ~').
1k houd wel van oorspronklijkheid, en wil
Bi,j Ieder yolk zljn eigenaardigheden
Bewaard zien, en vooral char waar zich die
Vertoonen met een zeekre poezie .
En 'k hoop daarom den tijd nooit to beleven,
Dat seder Konstantlnopolitaan
Zich 't uiterlijk eens dandy's zal gaan geven,
En tulband, baard, en ruim gewaad versmaan,
Om met de rest de Fransehen na to streven,
En stj,~f en frac naar de opera to gaan,
Om, met een air blase, char neer to zltten,
En niets to zien, maar alles to bevitten .

q

q

kq

En evenmln lacht mjl het denkbeeld aan,
Dat eenmaal nog, in 't land des Grooten Heeren,
Geheel 't serail zal ten concerte gaan,
Geregen in Parijsche modekleeren,
Alleen om char toilettes ga to slaan,
Halfluid to fluistren en to coquetteeren,
En tot elkaar to zeg en op het lest :
„Een lief concert, maar SONTAG zong niet best ."
Doch keeren wij tot d' optocht . - Laat ons zien
ja,l
'Twee Spaansche Christenhelden volgden thane ;
Een hunner 3) was Don GUSMAN DE MEDINA ;
Gij kept de load des dappren oorlogsmans In Spanje was geen legerhoofd, voor MINA
Der kroon z66 trouw, noch ergens beter lane : Toen aan een woord het levee van zj~n zoon hing,
Sprak hij : ,,Het bloed weegt minder dan de konmg" ~) .
t) 1Wathilde, Memoires tirees de l'histoire des Croisades, par Madame corn ii.
2) Zie Haarl . Courant van Donderd. 26 Februari 1835.
s) De andere was Don Alonzo de Aquilar .
') ,Mas pesa el red que la sangre," was woordei k het gezegde van Don Gus man de Medina $idonia j edert ziJn devies), toen hjj, door zljn vorat to verraden,
het levee van zjjnen zoon redden kon . De auteur heeft het in een vrj lawmen,
slecht r}jmenden regel, zeer verminkt wedergegeven.
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Ten volgden er Gezanten van 't gewest,
Waar uwe ea mijne vaadren thuisbehoorden,
Van 't vrij Venetiaansch gemeenebest,
Van Teems, van Po, en van de Seine-boorden.
Schoon meer dan overschaduwd door de rest,
Zag dus mijn oog ook manners van bet Noorden.
Zsl wandelden to voet. Venetiaan?
Gij waart het 4jkst en prachtigst aangedaan.
Grootmeestren van drie orders reden daarna,
Met burs gevolg van riddren (maar to voet),
Voorbij . Eerst was bet the van Alcantara,
Wien 't LELIEKRIJIS nit andren kennen doet ;
En achter hem kwam die van Calatrava '),
Die 't eigen merk, op 't ridderlijk gemoed
Vertoonde, maar behangen met een keten,
Opdat hij zich of hanklijk zoude weten 2) .
En eindelijk San Jago's riddrenstoet .
't Koraalrood ZWAARD, aan gouden snoer gehangen,
Praalt op hun borst, geblaakt van oorlogsmoed .
Het opschrift toont hun heftig strijdverlangen :
„DIT ZWAARD IS ROOD VAN ONZER VAADREN BLOED " 3) l

Doch 't zou gees hart met siddering bevangen,
Voe de eke trek hues wezens char niet b j
„W j zjn gereed dat bloed to wreken, w j ."
Vier Imans, met hun opperpriester, traders
Toen voort ; hen htilrle ccii open oppeihle€d,
3) Alcantara.
Calatrava
GU hebt ge1jk : dit rjjmt niet ; maar moet weten,
Pat in bet Spaansch, bet r}jm slechts assoneert
G}j moogt dit nu, met HUYGENS a), onrilm heeten,
Maar BILDEBDIJK b) heeft niettemin beweerd,
Dat hij het wenscbhjk acht, dat door poeten,
Ook ons rjjm due werd gefaezlzteerd.
Gij ziet, ik wil 't gemak nog verder drijven,
Door bier en char een basterdwoord to schrUven .
a) „Tenz~j men voor Rt~m neme zekeren wilden by-klanck ."
H . Ji orenbloeanen, 2 DI b1 1123 .
b) ,,Ja, durfde men de Rzma assonance der Spaansche Taal invoeren, ik geloof dat
onze Dichtstukken daarmee bevoordeeld zouden z jn ."
B . Mengelpoezy, Voorrede bl, xvzt .
1 ) De ridders van Alcantara droegen op de borst een rood kruls, aan de vier
ulteinden met lelien gesierd (Croax fear-de-lisee) ; die van Calatrava hadden betzelfde, maar met blauwe hand-boeien uitgemonsterd, ten teeken van de afhankelijkheid hunner orde van die van Alcantara . (Cantonnee aux deu.r cantons de to
poznte de dear menotes d'azur .)
3) De ridders van de Orde van San Jago de Compostella droegen aan een
gouden keten een rood zwaard op de burst, met bet opschrift Rubet ensis
sanguine as um
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Waaronder 't wit der huge sleepgewaden
Bedekt bleef tot de knieen ; grievend iced
Werd door 't gebonen hoofd hij hen verraden .
Een edel viertal Moorsche riddren reed
Daar achter, en vertoonde met veel gratis
Zijn vlugheid in de kunst der equitatie.
Onze optocht loopt ten einde ; want de rest
Bestond nog slechts nit vier verseheiden benders ;
Abencerrages, Zegri's, en op 't lest
Weer Spaanschen, die een pick ten hemel wendden,
En Ruiteren, in staal pantsier geprest,
Die 't breeds zwaard zich gespten om de lenders,
En de eiken speer, beslagen en gewet,
Omvingen met een jzren gantelet .
Ziedaar voor u den ganschen trein beschreven .
Ik heb gezien hoe juist hij was ; gij ziet
Hoe telkens mij het denkbeeld heeft begeven,
Pat 'k een Vermomming huldigde in mijn lied .
Ook was men zoo der waarheid trouw gebleven,
Dat de optocht, eens in werklijkheid geschied,
Niets fraaiers had dan deze maskerade .

't Verschil lag - tusschen Leiden en Grenade.
Denk aan 't kiimaat, bij voorbeeld ! Wel beschouwd,
Hoe patriotsch wij antlers denken molten,
Tenzij men dol van variatie houd',
Is daar bj ons niet machtig op to bogen .
't Is somtilds heet, sehaarsch zacht, meest waterkoud,
En altijd zweeft ons vlaag of bui voor oogen, En hebben we eens gestadig weer in 't land,
W1j zetten 't als een wonder in de kraut .
En WATER . . . . 0 ! mijn Waterlandgenooten!
Wat hebben wij al vochts bijeengezien,
In dit gewest van meren, vaarten, sloten,
Waar lucht noch aarde droog is ! Bovendien,
Hoe dikwijis hebt ge u schenen niet gestooten
(Als ik zoo vaak) aan emmers ; goede lien!
En zijn wel ooit uw straten zonder plassen,
Hetz j 't dan komt van 't reegnen of van 't wassehen ?
Zij waren 't ook dien avond niet . De regen
Doorweekte heel then dag geheel de straat ;
En toen de stoet to paarde was gestegen,
Stoof hagel burs en jachtsneeuw in 't gela,at .
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G j voelt hoe frisch 't hun viel op 's heeren wegen,
in zulk een weer, in Spaanseh en Moorsch gewaad,
Terw}jl men schier tot de enkels toe °door 't sl jk ging,
Denk nu ears Spanje, en mask uw vergelijking.
0 Spanje! Spanje! Schoon, romantisch land!
G j vruchtbaartste oord van 't zwoel en minzaam widen!
Die, urea ver van uw verrukk'1j~k strand,
De zeelucht, met de geuren uwer kruiden
welriekend maakt! 'k zal u niet zingers, want
De teal moest zoet, en zoet als de uwe, luiden,
Waarin de lof van uw bekoorbren grond,
De zoetheid van uw dalen werd verkond .
Bekoorlijk oord, wear de citroenen bloeien,
De oranjestruik z fin geuren walmen doet,
Geen dubbele oogst den akker ken vermoeien,
wear balsemlucht aan 't blijgestemd gemoed
De levensvreugd in d' adem toe doet vloeien,
En weelde schept in 't speller vlietend bloed,
wear 't hart ontsluit, ale in uw sehoone dalen
De cozen, in den gloed der zonnestralen!
Zacht westerech land, van oostervuur bedeeld,
wear 't schoonste schoon van ells hemelstreken
Zich samenmengt en door elkander speelt,
Om 't paradijs ale near de kroon to steken!
Hupsch basterdkind, in weeldrigheid geteeld,
t Tit teederheid en hartstocht! .- o, ik reken
t Uw hefl}lkst schoon, dat gjj opt for gelaat
Uws vaders drift, uw moeders min verraadt .
De zonnebrand, die hersens drukt en longen
En 't veldgewas doet sterven in z}jn jeugd,
Gematigd door zefieren, die verjongen,
Is 't Spaansch klimaat, dat boret en hart verheugtr
De wraakzucht van den Muzelman, bedwongen
Door riddergeest, schiep Spanjes oorlogsdeugd ;
De woestheid van den Islamiet, bestreden
Door Spaanschen trots, ziedaar de Spaansche zeden .
Maar 't liefljjkst nog vermengt zich west en Oost,
Spanje! in uw teal en in uw teedre schooners!
Zij hebben 't oog en 't fier gelaat van 't kroost
Van Ismael, maar op hear malsche koonen
Is elks trek wet zachter nagebootst.
En o! de teal van die uw grond bewonen,
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De zoete stem van 't vrouw1 jk Italiaansch,
Verman1 jkt door Arabisch, vormde 't Spaanech') .
Doch 'k list mij hier to zeer, to lang verrukken .
'k Beken mijn schuld. Maar menig west ale ik,
Hoe zwaar het valt den dichtlust to onderdrukken
Vooral in, een weldadig oogenblik,
Als 't reedhjk wel met mast en rljm wil lukken.
Ook was ik met mi -zelven in mijn schik,
Dat ik zoo zoet van Spanje moist to praten,
Die noon „het erf der vaadren" heb verlaten.
Thane keer ik mij weer langzaam tot mijn task .
'k Weet niet waarom ik beast zou waken, vrinden!
'k Ben goed op gang, vied in mijn werk vermaak
En heb mij can papier noch plan to binders .
Zoo lang ik due nog lust heb in de zaak,
Zult gij mij mild met episoden vinden,
En mask ik u, tot uw verdriet, wellicht
Een honderdduizendstanzenlang gedicht .
In de eerste pleats moil ik u flu verhalen,
Wat stall de kroon van Spanjes steden spent .
De pronk is 't Andalusie ! uwer dalen,
De bloem, de roem, de luister van bet land!
Het is - gij raadt het reeds en kunt niet falen
Sevilla, met then bloemrijk' oeverkant .
„Quien," zegt men, no ha vista a Seville,"
Die zegge niet : „'k zag ooit a maravilla
Maar op Seville volgt Grenada, dat,
Indien er twee Seville's wezen konden,
Het tweeds zijn zou, volgens nuoo 3), wet
Ik graa- g geloof, schoon BYSON 4) heeft bevonden
Dat Cadix eindloos meerder schoonheen had ; --Och, of ik eens near Spanje werd gezonden,
Om onderzoek to doers in loco, wie
Van beiden beter smack had, deze of die .
a)

Mocht Charles.Quint zijn lief in de armen zinken,
Hg sprak tot hear in smeltend Italiaansch ;
H}j converseerde in 't Engelsch met zijn vinken,
En met zijn paard in 't brommend Moffrikaansch ;
Dee 't veinzend Fransch op de audientie klinken ;
Maar bad tot God in 't krachtlg, statig Spaansch .
Die goede keus van talen doet one wensehen :
Koos elks Vorst met dat verstand zijn menschenl
') +Qnien no ha vista a Seville, d, i . Die Seville nooit bekeek,
No h' vista a maravilla .
Zag noon lets dat wonder leek .
')Z2 )r entaIes, XXXI .
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Doch guao's uitspraak komt bier best to stale ;
Huj zegt') : „Grenade is Spanjes eelste schat,
„Veel zoeter klinkt uit hair de zoete serenade ;
„Met ri'ker kleuren zijn hair woningen bespat ;
,Natuur lei 't schoonste voor de voeten van Grenade ;
„En zomeravonds, als de zegenrjjke stad
Haar maagdenstoet verdeeit door haar bebloemde dal~n,
,Verbiedt bet koeltje zich uit eerbied aam to halen .
„Zij was bet die de Alhambra lang bezat,"
(+'n tot den lag van heden blijft bezitten)
„Meer tahjjk 4jn de wondren, die ze omvat,
„Dan in de vrucht, wiPr naam z j draagt, de pitten ;
„En schoon zij steeds veel mededingsters had,
„Geen jaloezie weet jets op haar to vitten ;
,,Elk biedt haar graag den palm des voorrangs aan ."
En last ons nu een blik op Leiden slaan .
0, 'k acht de stad der hupsche Leidenareti,
Zoo als zjj door haar singels hgt omvtit,
En door 't kordon van nijvre hengelaren .
Zij zijn terecht op' d' eer der Breestraat prat ;
'k Heb vaak met lust bun dierbren Rjjn bevaren ;
Schoon 'k zeggen moet, dat 'k daar steeds tegenhad,
Dat zij lien stroom, in 't statig zeewaartstreven,
Den schurkennaam van Galgewater geven .
En Leiden heeft vermaardheid : bovenal
Door 't zwaar beleg, zoo manlijk doorgedreven ;
Door hoogeschool, kaas, burcht en lakenhal,
Door 't springen van bet Kruitschip in 't jaar Zeven,
En van 't Fontein op d' eersten Mei ; maar zal
Het daarom ons een holder denkbeeld geven
Van 't schoon Grenade? Ach! als ik 't zeggen moot, -Doch zwjjgen wjj! - door Leiden trok de stoet .
Hem volgde een tweede, die zoowel als de eerste
Geleid wend door een muzikantenschaar ;
Maar Spaansch noch Moorsch ; want in 't bijzonder heerschte
Geen yolk er bjj : 't was alles door elkaar .
Maar elk, die bier een rol had, was om 't zeerste
Door vreemd gewaad opmerklijk en misbaar.
Zoo trok men voort, woest, dartel, vrooljjk, kluchtig,
Braveerend, lachend, spottend, en luidruchtig.
Een eerste troop reed op een kar, en schoon
Het corps der Faculteiten voor to stellen ;
')

Siet eenw prat versche scheelt van eons verkoockte spfjs!
HUYGENR, Iiorenbl. 2 Dl, bl . 771 .
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Thans niet in 't blank gewaad der goden
seen,
Voor deze maal gehuld in duivelvellen .
't `Vaarom behoort tot de onbegrijplijkheen,
Waarmee 'k mijn hoofd niet nutteloos wil kwell~n .
Ik zeg u slechts, 't was aaklig om to zien .
Die horens, en die nagels bovendien! . . . .
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Ook LEIDEN was vermanli'kt op dien wagen .
In 't zwart gewaad met Sleutels overzaaid,
Scheen hid opt hoofd een snort van hoed to dragen,
Maar met een pluim van vreemd fatsoen I) verfraaid,
Die de eerbre stad verbeeldde ; 'k zou haast vra en
Wat wind hem zulk een veer had toegewaaid?
Ook mocht hij hier het wapentuig niet misses,
Pat LEIDENS kroost ten schrik maakt alley - visschen.
PIERROT zat op den bok. Nu, die persons
Is u bekend door 't Italiaansch theater ;
Gij kept zijn wit gewaad, nog witter koon,
En tragen gang ; gees luier knecht bestaat er ;
Maar ook niet een komt zuurder aan zijn loon ;
Want ARLEQUIN, zijn lieve meester, slaat er
Geweldig op ; uit aardigheid, 't is waar!
Desniettemin de sukkel voelt het maar.

Die meester, in 't veelkleurig pak verstoken,
Reed nu to paard op een van 't tweespan, dat
Den wagen trok waarvan ik heb gesproken ;
Zljn kamerknecht POLICINELLO zat
op 't andre, en dit ging van dien last gedoken,
En bijna zou 't mij niet verwondren, had
Hij 't goede deer de ruggegraat gebroken ;
Want zie, het droeg den kamerknecht niet slechts,
Maar ook het tweetal bochels daar annex .
En Arlequin, dat heertJ'e Losvanzinnen
Steeg, 'k zeg to min, seen - danste telkens af,
Den , trein in 't rond, en alle deuren binnen ;
Zjln vrijbrief was gewaad en tooverstaf ;
Hij west den lof der schooners zich to winners,
Door 't aanzien dat zijn lenigheid hem gaf,
Door gratie van beweglng en posities,
En door 't piquante van zijn apparities .
Ook wierp hij haar wel menig lonkje toe,
Door 't halfzwart mom, hoe nauw dan ook van gates,
Wist menig vers, en menig billet-doux,
')Pen hertshoorn .

'
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In handers, die hij 't waardig dacht, to laten,
En ward zijn rol noch zijn beleefdheen moo.
Ook hadden hem de hooge potentates
Des wagens, van ears aanbevelingsbrief 1)
Voorzien, in 't Fransch gesteld 2) en , jsl jk lief!"
Trompetgeschal verhief zich . Wear van dean?
Een CHARLATAN kwam zwetsende aangereden,
En bond de hulp van zijn geleerdheid ears
Elk, die gebrand, gekorven of gesneden,
Ge - - wet niet al? wou zijn ; om kort to gaan,
(enezing zocht, of wren een van zijn laden
Verveelde . Maar, gjj goden! hoort g j dat? . .
Een Charlatan in de Academiestad 1
Een derde rijtuig nadert, vol van hearers
Met zorg gekleed ; een ankle droeg een keurs,
En elk van hen zijn, ,bests en hooghtljdtkleeren ;"
Had dear slechts remand hussar iets gescheurds
Of kaals aan 't 1jjf gehad, 'k had durven zweren,
Dat 'k een paskwil op de .Amsterdamsche Beurs
Te zien kreeg - maar, hoe had ik mij bedrogen!
Hier had ik hat tafreel eens bale voor oogen .
Ook zag ik duid'lijk, toes hat naderkwam,
Een wezen (ach slechts ~¢n!) in vrouwenrokken .
Het seheen een maagd ; en ongelukkig lam,
Verdwaald, en proof van meer dan twintig bokken ;
Een' lelie in hat doornenbosch ; ik nam
Deal in hear lot, en heb 't mij aangetrokken ;
zij was met elk der cavaliers des bale
Geengageerd voor meer dan eens wale .
0 streelt, ale z }j ten bal in feestdosch gears zal,
Dit denkbeeld meest der Schoone zacht gemoed,
Hoe z }j~ omringd van heur aanbidders steers zal,
En door hun oog zich smachtend zien begroet ;
Die zege wordt wat lastig, ale hun aantal
Haar nauwli,jks tot zichzelve komen doet . . .
Maar simmer hebt ge zulk een bal gezien ? - 0,
Dan waart ge in zeekre stad nooit op 't Casino .
1) Lettre de Recommendation Pour le Sieur Arlequino, son valet de ehambre
Policinelle, et son coiffeur Pierrot, s'etant propose de faire voyage auz petite,
malsons
') Eeht. Duivelscb, volgens BILDERDIJK
Verfoeilijk Fransch, alleen den Dulvel waard,
Die, met uw aapgegrtjns, zich meester maakt van de aard .
(h rekeizangen.)
B
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Nu volgde een vierde wagen, om 't contrast,
Met Schooners slechts beladen, slechts met Schooners ;
Door en, een enklen ridder opgepast.
Wat, dunkt u, moest dit schouwspel ons vertoonen?
Een trouw taafreel, gemaald naar 't levers, was 't
Van 't schoon Concert ), door de eedle Pallas-zonen,
Van tijd tot tidd gegeven in de stad,
En altijd hoog, maar nooit genoeg geschat .
Verrukkende! Gij, die met klanken toovert,
't Gevoelig hart van wellust hupplen duet,
Den weerzin des hardnekkigsten verovert,
En machtig heerscht op hartstocht en gemoed, Ook uw altaar wordt hefelijk omlooverd
Door hen, wie bier bet brood der kennis voedt ;
't Studentencorps zoo roemrijk door 't studeeren,
Is al zoo zeer befaamd door 't musiceeren.
B1 jf steeds bestaan, Vereenigin van al
Wat Toonkunst mint, en ijvrig bhjft betrachten!
Bloei under ons in Leidens stillen wal,
Wees onze lust en die der nageslachten ! Geen tweedracbt brenge u immermeer ten val,
Maar ieder jaar vermeerdre nog uw krachten !
Bevestig en verheerlijk uwen naam :
NEEx txxzn TOE in ilver, kunst en faam!
Doch gaan wij voort ! In staatsie rondgedragen,
Een paranimf ter rechte- en linker-pout,
Vertoonde zich thane, op een vijfden wagen,
Een EzEL, die de scbitt'rende eer genoot
Tot Doctor zich, met roem, to zien geslagen.
Zijn nuchterbeid en flegma waren grout .
Mij scheen,bj de allerdomste toe der kudden ;
Hoe had b~j ooit eon nego kunnen schudden?
Nu volgde er een MINISTER, rijk omhangen
Met ridderhnt en kruisen ; en hil krooi . . . ?
Een GINS ; men had geen AREND kunnen vangen,
Dat edel dier is anders wel zoo mooi ;
Maar 'tstrijdt - zoo gaat de spraak - met zjjn verlangen,
Z}ln vleuglen steeds to houden, in de plooi ; , .
Ook zweeft hU hefst niet laag bid de aard - zjn trachten
Is naar omhoog, en slechts door eigen krachten.
Door eigen kracht,
door eigen kracht ! Hoe schoon!
Op eigen week, naar eigen duel to streven,
1)

InHtatie-Concert van Sempre Crescendo .

DE MABHERADE.

Zich-zelf genoeg, en niet verplicht vertoon
Van needrigheid to doers, met vrees en beven !
Geen guest to erkennen, den de guest der goon1
Hoe zoet, hoe onafhanklijk, hoe verheven!
gars rang of schat zich meters met die eer?
Doch keeren wig tot onzen optocht weer !
Die optocht weed besloten door twee heeren,
Gezeten in een rptuig naar den trant ;
j moesten voor Studenten figureeren,
Die (dear Apol den bong niet altjd spent)
Door vreugde, win, tabak en geldverteren,
Zich zoeken to behoeden voor ,het land,"
En naar die zoete en zaalge stemming trachten,
Die taaie dagen geeft, na lange nachten .
Z

Plechtstatig was 't begin des treins geweest,
En kluchtig was en dwaas 't besluit, mijn vrinden!
Zoo gaat het in deer lage wereld meest,
En die hear kept, zal dear niets vreemds in vinden .
De dwaasheid volgt de wi,jsheid wel 't gereedst,
En somtijds laten beiden zich verbinden,
En vaak neemt de een het kleed der andere ears,
Om in dien schijn to zekerder to gears.
Maar dwaast is hj, die zich gel}jk wil blijven,
alien dwaasheid noon tot lathers dwingeii kon,
aliens rimpelen zij nimmer mocht verdrijven,
Alleen - omdat hij eens daarmee begon .
Doch wachten we ons wjjsgeerig to j aan schrijven ;
't Werd gekker, zoo 'k in tilde mil niet bezon, Wij zullen dus dien toon weer laten varen,
En u en mj 't leed der vervehng sparen .
fk eindig dus . 'k Had eerst nog al gedacht
MjJn dichtstuk tot een ronde honderd stancen
Te rekken, maar 't is last na middernacht,
En 't schrift begint mij voor 't gezicht to dansen ;
Ook hebt g}j reeds to lang naar 't eind gesmacht ;
Ook spreidt mijn lamp gedurig flauwerglansen ;
Ook heb ik vaak, en gig nog meer misschien . . .
Wij scheiden dus - Vaarwel! Tot wederzien!

Dese boeok danokt, met reverentie
Den disereten laser voor eyn patientie .
VAEENEwrC$.
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KUSER .
EEN PEAHAAL.

Fye :
Your sword upon a woman?
SHAKSPERE, Othello .

AAN MIJN VRIEND J . P . HASEBROEK .
Indien mijn zorg de plant, die opwast in mijn ,aarde,
Niet voor het oog verbergt van een nieuwsgierige aarde,
Maar ze aan de schaduw, die ze ontluiken zag, ontseheurt,
Opdat de voile dag hear blaadren moog bestralen,
En seder, die den bhk slechts laag genoeg doet dalen,
Moog zien wat verf haar bloesems kleurt ;
Indien mijn Muze 't eenzaam woud van haar gepeinzen
Verlaat, en aan 't gewoel der rustlooze aard zich waagt,
Zich in de menigt' mengt, die nooit haar heeft behaagd,
En zonder voor dier koel gelaat terug to deinzen ;
Zoo zij haar sombren toon doet hooren in 't gedrang,
En, midden in 't geraas der veelverseheiden kreten
Van wie, als zij, het recht van spreken zich vermeten,
Gehoor durft vordren voor haar zang :
Het is niet, dat de drift naar eer mijn hart doet blaken,
Niet dat de zucht mij kwelt om mi,j befaamd to waken,
Niet dat de star des roems mij toeblinkt in 't verschiet,
Niet dat mij 't uitzicht streelt op palm of lauwerblaren ;
Want, wie zil immer meer dan dorre loovren waxen,
'k Geloof in hun verkwikking niet .
Neen, roemzucht is geen zucht der zielen aangeboren ;
Maar als wat ooit het hart een hemel had beloofd,
Als 't vuur van jeugd en liefde en hoop is uitgedoofd,
Dan schijnt zij uit dier asch en sintels op to gloren ;
Dan is 't geen zachte gloed, die borst en hart verkwikt,
Maar onverzaadbre brand, die alles wil versehroeien,
En van een koortsig vuur de slapen dwingt to gloeien,
Waarom de glorie kransen schikt .
Een blijder tooisel voegt mijn een en twintig jaren!
Reik, vriendschap! reik me uw kroon van frissche klimopblaren,
Die 't fronsend voorhoofd, dat ge omringt, verheldren doet ;
En gij, die al de smart, die ooit een Dichter griefde
Vergoeden kunt, ontbloei me, o zachte roos der liefde!
Ontbloei me, eer ik verwelken moet!
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Ja ! moeht mijn sombre toon een vrouwlijk hart verrukken,
Eenvoudig, teeder, zacht en zuivrer dan het min' ;
Of konde ik (wat triomf kan dichterlijker zijn?)
Den trots der schoonheid voor de macht der kunst does bukken!
Vermocht mijn poezie to heerschen op 't gemoed
Van een', wien rijke ziel eens dichters grootheid eerde,
Hem 't kloppend hart ontsloot, wien ze in zijn zang waardeerde,
Ontgloeid door wat hem gloeien doet! . . . .
Zie daar het eenigst loon den echten zanger waardig!
• men bezondige aan zijn rust zich niet hchtvaardig,
En strooi hem bloemen, strooi hem loovren op zijn pad!
Hij vraagt de' mirtekrans, - uw lauwren zijn hem doornen?
Verdiend of onverdiend, uw lofspraak doet hem toornen ;
Hij eischt geluk, en geeft zij dat?
Maar hooploos zoo mijn kunst naar zulk een loon durft trachten,
Vermetel zoo mijn trots zoo hoog ooit op dorst zien ;
Genoeg indien mijn zang toegevendheid verdien',
Maar dwaas indien ik ooit zoo $root een heel durst wachten!
Dies heeft m}jn harte tot de vriendschap zich gekeerd,
Dies wacht ik enkel van haar minzaam welbehagen
Min loon, en 't is mijn trots haar klimopkrans to dragen,
Dies ik to schatten heb geleerd.

• Gij, aan wien mij 't lot, de kunst en 't hart verbinden,
Gij, die op ieder blad den vriend zult wedervinden,
Wrens goed en kwaad g}j kent, wrens duel gj raadt en zucht,
aliens hoofd ik veel, wrens hart ik meerder bee verschuldigd,
• zij hetgeen mijn kunst her voortbracht toegehuldigd,
Gij kept den wortel, seem de vrucht!
Gij weet het wat het zegt, bezielende gedachten
Te huwen aan het kroost, dat uw verbeeldlng schept,
Tot dat ge u met haar teelt geheel vermaagschapt hebt,
En ze om u levee ziet in de eenzaamheid der nachten ;
Wat lust het is, uw liefde en afschuw, vreugde en pijn,
Uw neiging en gevoel - niet ijdel to bezingen .
Maar in hue voile kracht aan wezens op to drmgen,
Waar gij de schepper van moogt zijn .
Gij west het wat het zegt, den zuivren klank to hooren
Door eigen vingergreep uit eigen snaar geboren,
Te dr~jven op een stroom van eigen melod}j ;
Watt zegt, gedachten, die uw boezem zwoegen deden,
Met kracht van taal en van welluidendheid to omkleeden,
En weet bet wat dit zegt voor maj !
G}j hebt mijn tones lief, alsof zij de uwe wares ;
Gij mint mijn zangen als den zanger ; want gij hoort

SUSEh .

, Zijn ,stemming, zjjn gevoel, in ieder harpakkoord ;
Zi}n zeal , spreekt tot u in bet trillen van zijn snaren .
Dies zij mijn kunstloos lied u toegewijd . Aanvaard!
Bewonder 't niet, - uw lof zou mij hoogmoedig makers ;
fear wilt gjj mijner ziel ears rein genot doers smaken,
Zeg dan : ~'t is onzer vriendschap waard!"

KUSE R .
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ti'G aardeert gij wel dat dichterlijk seizoen,
Wanneer de zon met rooder glansen straalt,
Ben somber bruin hat blij en helder groan
Vervangt, en de aarde in 't kleed des najaars praalt?
De feestdos met, die jeugd en lente halt,
Noch de opsehik, dien natuur des zomers duldt
Wanneer 't haar lust met ieder dageraad
Te pronken in een pracbtiger gewaad,
De mantel is 't der breede staatlijkheid,
Dien de achtbre herfst haar om den scbouder spreidt .
Ja, de achtbre herfst. Het is geen blonde maagd
Wier rozenmond den lath der blijdschap draagt, '
Wier voorhoofd jeugd en helderheid vertoont,
En in wier borst slechts vreugde en lietde woont,
Wier bl ide look een blYJ der hymne vraagt,
Wier enYle blik de somberheid verjaagt,
Die pieta edoo t dan ureagde vrede en min
Het is geen trotsche en machtige vorstin,
Wier blik gebiedt, wier voorste vinger dwingt,
Die, als zij bloost, slechts bloost van ongeduld,
Die eerb red ureagt voor 't purper, dat haar halt,
En voor t juweel, dat haar den slaap omringt ;
Het is een man, eerwaardig, statig, schoon,
Wrens fier gelaat den tintelblos der jeugd
Verloochent met den limlach van de urea d
Van schedel hoo en eeds verbruind van koon .
Welsprekend zijn zijn trekken, en indien
Zijn voorhoofd menig rimpel u doet zien,
't Is manljjke ernst, geen ouderdom of lead,
W at in dat hoofd die drape voren speed .
Daar is een stille, een effen majesteit,
Die over hem een kalmen glens verspreidt ;
Jets gebeimzinni s en verhevens dat
Van hooger spryekt dan aardsch verstand bevat ;
Jets heerlijks en jets machtigs, dat de geest
Niet navorscht, maar als jets , ontzaglijks vreest .
Die hem vereert, komt, als h}l nadertreedt,
Hem prat voor 't oog met z ang of jubelkreet .
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Maar wacht hem op met stille huivring, bleek
Van eerbied, als weleer ears Kedrons beck,
De kinderen van Isrel hors profeet,
Daar hij verscheen in 't hang , opperkleed,
Terwijl de Geest des Heeren zijn gelaat
Deed blinkers van der godspraak dageraad.
En is zij niet een godspraak, de natuur?
Een stemme des Almachtigen aan de acrd,
Profetisch boek, waarin zich God verklaart,
Waarin zijn naam met letteren van vuur
Geschreven staat, en wear de vrome geest
Met diep ontzag zijn wondermacht in leest ;
Dab, schoon vervuld van raadslen, Hem gebiedt
Te aanbidden in de erkent'nis van zijn niet :
Orakelwoord, dat ons Gods liefde onthult,
En 't hart met troost, geloof, en hoop vervult?
Daar zijn, helaas ! dear zijn er ziende blind,
En hoorend doof, wien de open boskrol niet
Ter harte gaat, wien 't woord, dat de aard geschiedt,
Voorbijgaat als een ijle lentewmd .
Maar o ! ik ken, wle aarde en hemel spreken,
Wie Ales woord en spiegel is en teeken,
Wier teeder hart van alles d' indruk voelt,
Die gissen wet eens Scheppers werk bedoelt ;
Wie lente en herfst doet l jden en genieten ;
Voor wie geen straal vergeefs door 't loof zal sehieten,
Geen schaduw vruchtloos spelen over 't mos,
Geen vogelstem om niet weerklinkt door 't bosch ;
Maar die 't geheim van klanken, toners, vormen,
Der schauw, van 't licht, der stilte, en des gelulds
Verstaan ; wie 't dof geklaag der najaarsstormen
Beteeknis heeft als 't lente •b ladgesuis ;
Voor wie des voorjaars zachte groenschakeering
Een zin heeft als 't veelkleurig herfstbruin ; die,
Met 't wisslen der natuur in harmonic,
Gevoelig zijn voor iedere ommekeering,
En aan hear borst vertroosting zoeken van
Al wet op aard de zielen grieven ken ;
Dig
en, met het oog op hear geslagen
,De menschen zjn mismaakt, misdadig, boos ;
Gjj, voorwerp van des Heeren welbehagen,
Zijt rein en goed en nimmer liefdeloos .
Gj~ blijft volmaakt, ten spit van al hun woeden,
Als toen een woord u uit den baaierd riep
Verhaai ons van den Machtigen en Goeden,
Die onverminkt in stand houdt wet His schiep!"
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Het was een late, een warms najaarsdag,
Als somtijds wel bet hart verkwikken mag,
V66r nog de lucht, in ongestuimigheid,
Ons op de kou des winters voorbereidt. ,
Een onweersbui had aarde en lucht verfrischt,
En de enkle wolk, die 's morgens aan den traps
Gezien was, werd in 't avonduur gemist ;
Het zonlicht praalde in onbetwisten glans
In 't westen ; 't wierp z,~n rood en vloeibaar good
Door 't breed plantsoen van 't statig Haagsche wood ;
Het speelde met de schim der blaadren ; 't gleed
Langs 't borate mos, der stammen opperkleed ;
't Stortte over 't gras z jn heldre strepen nit ;
't Verbruinde hoog bet helder, 't glanzig gee!
1)er najaarsbloem, zich wiegende op haar steel,
En smoorde in 't, loof van 't hooggeschoten kruid,
Dat, of 't den, phcht der dankbaarheid verstond,
Zijn geuren risk en mild ten hemel zond .
Maar hij, die ginds in, : t donkey loofprieel
Ter nederzit, geniet hij dit tooneel?
Verstaat h j d' ernst en 't grootsche van dit uur,
En slaat hid acht op 't wezen der natuur?
Of is hij een, wisps onversehilligheid
Zich 't zoete van haar omgang .heeft ontzeid?
Verliest zijn ziel zieh bier in mijmrmg? Heeft
ZiJ'n hart behoefte aan meer dap de aarde geeft?
Of zit hij peer en denkt niet in of na? . . .
- Mij dunkt, hij slaat de regendropplen g~,
Die aan den tak, waarop hjj de oogen richt,
Gezevenkleurd door 't op hen brekend hcht,
Nog hangen, en wier zacht en helder pat,
Een oogenbhk vertoeft op seder blad,
'Cot dat de drop, steeds meer en meer bezwaard,
Most vallen, en ternederspat op de aard.
- De beuzelaar! . . . . Stil ! Schort uw oordeel op ;
Zijn ziel houdt zieh niet bezig met dien drop ;
Maar als bet hart bet volst is, als de ..geest
Zich meest vermoeit en inspant, als hij meest
Verdiept is in gepeinzen, wier gewicht
Geheel zijn aandacht vergt, dap geeft hij vaak
Aan 't lichaam een geringe beuzeltaak,
lets dat de hand tewerkstelt of 't gezicht ;
Zoodat de ziel, door 't lichaam ongekrenkt,
Alleen en onaf hankl}jk voelt en denkt .
Zie zijn gelaat en zeg 1 getuigt bet van
Een kleine ziel een minbeduidend man?
't Is bleek en dor, en iedre trek drukt smart
7
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Hem mi den door degenen die hij mood .
Hij mine de eenzaamheid, maar zonder dat
H vrees of afschuw voor de menschen had ;
Want wie hem opzocht, wie hem toesprak, vond
Geen norschheid, zelfs geen wrevel in zijn mood,
Geen blijk van ongeduld, als hij verraadt,
Die 't menschdom niet vertrouwt, of werklijk haat.
Beminlijk was hjj, enkel heuschheid, steeds
Tot dienst bereid ; en op dien grond bewees
Men hem een graad van aehting, en ontzag
Zijn somberheid, verdroeg zijn bleek gelaat,
En spaarde hem dat spottend hoongelach,
Waar de ijdelheid den ernst mee gadeslaat .
Sours zat hid aan bij feesten . Dan verliet
Hem vaak, zoo 't scheen, de novel van 't verdriet ;
Dan brak zijn geest den tooverkring van smart
Rondom hem, en ontspande zich z jn hart ;
Dan nam hij deel aan 't schaatren van de vreugd,
Met al hot vuur, de dronkenschap der jeugd ;
Ja, dan ontstak een ~urpren blosje vaak
Zijn altijd bleeke en ingevallen kaak ;
Dan vloog zijn oog verwilderd our en road ;
Dan week de jok, de scherts niet van zijn mond ;
Maar razend was zijn vreugd en woest zijn lath,
En bitterheid zijn luim ; en d' andren dag
Vond elk eon Bubble wolk van somberheid
op 't uitgeput en dof gelaat verspreid .
Zoo dekken zwarte dampen een vulkaan,
Die gistren vuur en vlammen op deed gaan .
Dit zag men ; Bit word opgemerkt ; maar geen
Vermoeide zich met gissingen to smeen
Naar de oorzaak van eon toestand die, zoo 't scheen,
Den jongling heimlijk ondermijnde . Ja,
Men sloeg hem sours eon pool nieuwsgierig ga,
Men sprak sours van den sombre, die zijn jeugd
This doorbracht zonder blijdschap, zonder vreugd ;
Maar niemand wilde, of niemand dorst bestaau,
Eon dieper blik in zijn, gemoed to slaan, En mooglijk was op z~n gelaat to lezen,
Hoe vruchteloos Bat onderzoek zou wezen .
Eons had men hem omzichtig uitgehoord,
Of mooglijk eon verborgen kwaal hem sloopte
, Een kwaal l" de jongling glimlachte op Bat woord,
Als eon die 't niet geloofde, maar hot hoopte ;
En sedert was goon poging moor gedaan,
Om wat hem kwelde en m jmren deed to rain.
De Graaf ? Hij had our eemg dienstbetoon,
Hem door den vader aangedaan, den zoon
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Zjjn breeders krin van eedlen in doers treen
En erode den dag dat hij ears 't hof verscheen
Een enkle meal hem gunstig afgevraagd .
r Bevindt ge u wel, Heer guser?" of : ,,Behaagt
„U 't hof ?" en 't wederwoord was telken keen
Bevestigend geweest ; wet wil men meer ? . . . .
Of mocht men van Graaf Albrecht vergers dat
H~~~ kennen zou wie hil bevoorrecht had?

Maar wet kon 't zijn, dat in den bloei van 't levers
Een jongling zulk een lot ten proof kon geven ;
Betreurde hjj een doode? Pat verdriet
q
Is zachter en vereischt dien zielsst4jd niet,
Noch 't zelfbedwang dat ziJ n sleet verried .
Die droefheid heeftiets kalm s zj treurt alleen ;
6
Men draagt die smart met zuchten en geween,
Niet met een rimplig voorhoofd en met bhkken,
Wier wilds vlam de harten doet verschrikken ;
Tenzij het hart, door ongeloof verstrikt,
Den dood met toorn en hooploos tegenblikt .
S
Maar guser scheen godsdienstig - o ! welhcht
Was h}j een stugge dweper, die het vleesch
Won tuchtigen, die voor het hard gericht
q
Der vroomheid, wet er kwaads in hem verrees
Bestrafte, in strenge boete en zelfverzaking
Zich scherpe doornen zaaiend tot volmaking!
Maar waarom den do hoofsch en aardsch gedruisch
Niet ras geruild voor kloostercel of kluis? Neen, eer weervoer hem 't leed van een, wiens hart
Aan droomen heeft geloofd en schrikliJ'kwerd
Bedrogen ; van wiens liefderijk gemoed
Len wereld zich beloofd had, braaf en goed ;
Van wie met hefde, trouw, belangloosheid,
En edelmoed zich zahg had gevleid ;
Maar voor wiens hart, aan 's mensehen boosheen vreemd,
Die wereld straks een andre hooding neemt ;
Die meer en meer, wear hii zijn blikken sleet,
Slechts laagheid ziet en we berekend kwaad,
q Vermomd belang en schaamteloos verraad .
Ziedaar, ziedaar de rampen van de jeugd!
Men noemt hear steeds des levens rozentjjd,
Den dageraad der hoop, 't seizoen der vreugd :
Voor wie evoelt is ze een estftge str" d,
q
c
Waarbij zinJ liefde in 't " sl}jk kampperk treedt
Met wet de valsche wereld w}lsheid heat,
Wear zij aan d' adel van zijn ziel 't geweld
Van eigenbaat en laagheid tegenstelt ;
S
Waarin zijn jeugdige over voor het goede
Ten kamp met hear veroude koelheid streeft,
S

S

S
^

gussa.
Tot dat de ziel, het eeuwig worstlen moede,
Het veld verlaat en haar de zege geeft.
Daar zijn er die reeds vroeg den schedel bukken ;
Daar zijn erdie ten uiterst weerstand biers,
Wier vuist zich noon de wapens last ontrukken,
V66r zi,j zich kracht- en hoop- en weerloos zien ;
Maar alien, die den zwaren strijd beginners,
Verliezen er hun zuiverheid van hart,
Of laten er den boozers worm der smart,
De gifte slang van haat en wrevel binnen,
Ten4j hun ziel zich vroeg ten hemel keer',
God dienen en zoo de card vergeten leer' . Was dit het lot van gases? - hield hij licht
Nog vast aan wat hij zich had toegedicht?
Gevoelde h j, op deer noodlottige card,
Zich-zelf misplaatst en beter wereld waard ?
Was hij, zijn eigen meerderheid gewis, . .
Een standbeeld, dat to groot was voor zi~ n nis,
Dat breken moest, niet krimpen kon, indien
Men ter bestemder plaats 't gesteld won zien ?
Of had wellic,ht die schrikbre ramp der jeugd,
Die 't helder lichtjen uitblaast van de vreugd,
De bloemen van gezondheid, hoop en lust
Doet walkers, en den zegen weert der rust,
Ook hem 't geluk to wreed ontnomen? Griefde
Hem 't moordend lead van onvergolden liefde?
Of voedde zich in 's jonglings fier . gemoed
De kanker van de schande met zijn bloed?
Of schreeuwde hem de booze wrack aan 't oor,
En liet hem rust noch levensvreugde voor
HiJ aan hear bloedig' eisch gehoorzaamd had?
Of volgde hem de wroeging, waar hij trad?
Verweet hij zich ears woeste misdaad? Schaamde
Hjj zich zijn schuld, zijn boosheid? Of beraamde
Zijn ziel ondanks zich-zelve een opzet, dat
Haas moeite kostte, en huivren deed, en schokte,
En afschuw baarde . . . . en niettemin verlokte ?
Maar wat er op zijns hasten bodem lag,
H dacht er aan op then Septemberdag ;
Hij dacht er aan to midden dyer natuur,
In 't plechtig van dat najaarsavonduur .
Zijn (wat hat waar) lead, wroeging, haat, of smart,
Woog thane hem met verdubbeld wicht op 't hart .
Hi' bleef verdiept in mijmring, en hoewel
Elk denkbeeld foltring was en pijn, hjj spaarde
Er zich niet den, gears enkel, maar vergaarde
De brandstof cm zich tot zijn eigen hel.
Daar ward zijn oor een vrouwenstem gewaar,
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Die spottend sprak : r Zie onzen droomer dear!"
Eu 't was als of bij 't hooren van die stem,
Een nieuw, een antler leven keerde in hem ;
Het was als had een booze tooverkracht
Tot nog toe hem bezworen, die dat woord
Weer ophief; want zooms hi• 't had gehoord
Verrees hij uit zijn mjjmring; 't scheen als bracht
Het op zijn wang een zweem van roodheid voort ;
Hij beet zich op de lip, totdat zjj, bloedde,
.,Van smart missehien, waarschi~nljker van woedet
Hi za niet op tot wie dus s otte maar
Hi wendde 't anzicht of en vlood van dear .
Doch, weinig schreden verder, zag hid om,
En met een oog, waarin een traandrop glom,
Wierp hij, wie dus zijn mijmring had gestoord
Een vuurbhk na in pleats van wederwoord.
Blonk in dies traan een stil maar droef verve t?
Of was 't een drop van overkropten spijt ?
0 zeker! want als 't hart zich bezighoudt
Met wet het als z}jn hoogst belang beschouwt,
tiYat is er den meer sarrend dan die toon
Van spotternij, dan 't lathes van den hoop !
In 't oog, dat noolt van weemoed weenen kon,
Ontspringt aldus somt"ds
~ een voile bron
Van tranen, die 't verteren, en wier glued
De razernij in 't brein ontvlammen duet .

S

ALEIDE .
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En wie is zi,}, diet woord gesproken had,
Pat Kusers oo van zulk ram zali sat
Deed schittreng als 't haar nazag op haar pad?
Het is eon vrouw, bevallig, jong, , en schoon ;
Len maagd beminhlk en bemmd, de kroon
Van haar geslacht ; de schoonste waterbloem
Van Hollands week moeras ; het is de roem
Van 't aadljjk huffs to Poel eest • 't is de rook
Eons hofs, wear gees als zij in sehoonheid blank ;
Eons hofs, wear elk haar vierde, loofde en vleide,
En 't bijz" n zocht der beeldschoone Adelheide.
0, Zoo haar faam door heel het graafschap kiosk,
Indien zjj t hart van Hollands maagdenschaar
Verteren deed van afgunst jegens haar,
Indies ze aan 't hof, wear na hours vaders dood
De Hertog haar eon veilge schuilplaats bond,
Word aangebeen en prins1 jke eer genoot ;
Zoo zelfs die vorst, wanneer hj naast haar zat,
De schim van zijn gestorven ga vergat,
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En voelde dat, ofschoon zjjn leeft jd klom,
Het jonglingsvuur nog in zijn boezem glom ;
Indien hid haar bemmde, en eens missehien
Haar naast zich op den zetel wilde zien,
En deelende in den luister van 4jJn troop 't Liet alles zich verklaren door haar schoon .
Want zwas een dier lieve achepslen, die
Men lief heeft om haar lieflijkheid, en wie
Gjj uren lang met heimelja k genot
In 't schoon gelaat zoudt kunnen staren, tot
Ge in 't eind niet meer gelooven zoudt dat z j
Van de aarde zijn en mensche1 jk als gj ;
Omdat u van haar minl k aan ezicht
Een meer dap aardsche zachtheeid tegenlicht ;
Omdat haar schoon zoo zuiver is en teer,
Als ge u verbeeldt van eindloos refiner sfeer ;
Omdat ge er een volkomenheid in ziet,
Als heenwilst naar volkomener gebied ;
Omdat het u doet zwichten voor zi n macht,
Die gil, uit hoogmoed, bovenmenschlijk acht .
Zoo was Aleide. Wiens bedaarder hart
Door liefde noch begeerte ontstoken wend,
Zag echter haar met al dien wellust aan,
Die de aanblik van jets heerljjks doet ontstaan,
Met al die kunstnaarsliefde, die 't gemoed
Verrukt en 't oog niet moede worden doet ;
Want elke trek van 't eirond aanzicht had
lets edels in zijn zachtheid ; 't voorhoofd blonk
Als rein albast, en aan heur wangen schook
De levensstroom een tenger blosje, dat
In meer dap lelieblankheid overvloeide ;
En in de blauwheid van haar oogen gloeide
Een voor' dat tot in 't hart drong, maar vergoed
Door 't bruin der lange pinkers;, dat hun gloed
Zoo minzaam maakte en vriendl}lk, dat het scheen
Als waar die glued een vonk van liefde alleen .
Reeds teldo Aleide twintig zomers, maar
Nog scheen ze een kind van nauw1 jks zestien jaar ;
Want de uitdruk van haar trekken toonde nog
De eenvoudjgheid der vroegste jeugd ; en tochb
Wie vroeger haar gekend had, toen ze in rust
En eenzaamheid op 't vredig Poelgeest woonde,
Dier schoonheid en dier gaven onbewust,
Die ze enkel aan eens vaders teerheid toonde,
Verklaarde, dat reeds nu haar lief gelaat
De bl}jken droeg van eon gevierder staat,
En dat reeds flu nit al haar trekken bleek
Hoe kinderzin en eenvoud langzaam week .
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0 Wees niet hard voor vrouw1 jke }jdelheid!
De vrouw mist veel wat onze driften vleit :
Onze eerzucht, en die onweerstaanbre dorst
Naar faam en room, die 't needrig harts wraakt,
Die dwalen doet en soma misdadig maakt,
Z jn vreemd aan haar zoo zachtgestemde borst!
Laat haar dan 't zoet diens kleinen hoogmoeds, daar
Zij zich mee prikkelt, bezighoudt ; en waar
Haar die tot zonde of trouwloosheid verleidt,
Heb deernis met haar onbedachtzaamheid!
Bedenk, zij is afhankl jk en verdrukt ;
Is 't wonder zoo hot denkbeeld haar verrukt,
Pat ze op haar beurt op 't hart gebieden kan,
Van dien ze ale meerder eeren moot en man?
Kunt ,qaj, indien eon ruim tooneel u wacht,
Indien ge uzelf bewust zijt van uw kracht,
De rol altijd uit plichtbesef verzaken,
Die gij gevoelt dat u vermaard zal waken?
En vergt gij dat eon rasbedwelmde vrouw
In kracht van ziel u overtreffen zou,
Of dat eon kind, in 's levees rozentijd,
Voorzichtiger zou wezen dan gil zilt?
Aleide ontging den strik dier eerzucht niet,
Sinds ze onbezorgd harrs vaders huffs verliet .
Haar bond hot hof eon al to groot .verschil
Met wat zij ooit gedroomd had . Zi,~ ~ had stil,
Onopgemerkt en zedig voortgeleefd :
Thane vloog eon tal van dienaars op haar wil ;
Thane wilt z}j dat haar dwaaste meisjesgril
Niet aarzlend word ontvangen of weerstreefd .
Zij wilt dat elk ale aan haar wenken hong ;
Zij west dat zij den Graaf met de oogen dwong ;
Zip voelde, zag, en 't streelde haar, dat zij .,
Ras moor vermocht dan heel der Grooten rij,
Die hem omringde ; want Graaf Albrecht was
Een zwak, eon weiflend man, en die zich ras
En liefst door andren zag besturen, maar
Hot liefst van al van eon schoon oogenpaar
De wet wachtte ; en hot was haar hart eon lust
De zoomen van haar kleed to zien gekust
Door wie haar voorspraak smeekten bjj den vorst;
En 't wekte eon trotsch genoegen in haar borst,
Indien door haar bemiddling mocht geschien,
Wat hooploos scheen. Een heir van edellien
Was aan haar guest 4jn rang en staat, verplicht.
Zj,.~' had zich 't lot dier staatspartij gewild,
.,
Waartoe haar 't blood verplicht had ; en ten spilt
Van 't hof, en voor der Hoekschen aangezicht,

HIIBI~R.
Verhief ze op hoogen zetel menig, wien
Verdrukking niet vergund had op to zien.
Ach, weinig dacht haar argloos harte, dat
zj dus op zich den haat geladen had
Van menigeen, die aanspraak maakte op wat
Aan
andren
werdwien
geschonken
; nimmer
viol
't Haar
in dat
haar invloed
had verheven
Door andren werd benijd ; haar zachte ziel
Bedacht niet dat m', in dit rampzalig levee,
Een viand maakt met elken nieuwen vrmd ;
Bus, als haar zorg 't stadhouderlijk bewind
Voor Arkel had verworven, zag ze alleen
De dankbaarheid die hem to ontgloeien scheen,
Maar giste niet hoe 's Graven eigen zoon 1)
Zijn hoogmoed zag, vernederd door dien hoop,
Noch raadde hoe zien boos en heftig hart
Door gramschap en door wrack ontstoken werd .
Zij droomde - maar had zij verdiend zoo wreed,
Zoo schrikkeljJjk to ontwaken als zij deed?
Zij droomde alleen van feesten, zang, en daps,
Van zalen, schittrende van licht en glans,
Van staatsiekleedren, sluiers, goud en 4jde,
Van 't halssnoer, dat ze eon edelvrouw benijdde,
En van 't juweelen sieraad voor haar hoofd,
Dat haar de Graaf liefkoozend had beloofd ;
En 't zoet tooneel, waar zij haar eerste jeugd
Gesleten
onvergalde
vreugd,
't Bemostehaddakinvan
Poelgeest,
en die hof,
Waar ze can de hand eens vaders had gespeeld,
Met al wat daar hour kinderaandacht trof,
De knaap, die in haar spelen had gedeeld,
Dien ze als een brooder had bemind, en wien
Het scheen dat ze eens nog teerder can zou zien ;
Het bloemperk, dat haar zorgen bezighiel . . . .
Pat alles week uit haar bedwelmde ziel .
De book van haar herinn'ring gaf niet moor
Dat landschap in zoo klaar een spiegel weer ;
En was zij wel zoo zuiver ale weleer?
Geheel nochtans vergat haar hart hot niet ;
Want van wat char haar jonkheid had omgeven
Was haar getrouw een voorwerp bijgebleven,
Een meisje, dat haar zijde nooit verhet .
Het was een maagd uit onaanzienhjk blood,
Wie met Aleide een zelfde borst gevoed,
Een zelfde schoot gekoesterd had ; dat kind
11 WiUem, G}r*Pe osn Oostervant.

21?

218
q

I
c

sUSEs .

Werd meer dan teeder door haar hart bemind .
Z~j had gedeeld in heel haar blljde ,eugd ;
En wat verbindt ons meer dan de eerste vreugd
Van 't levee? meer, dan 't deelen van dien dronk,
Die milde teug, die ons onze onschuld schonk ;
Die de eenigste is, wier onvergiftig zoet
Men niet door wrangen nasmaak boeten most?
En zuiver als die onschuld van de jeugd,
En zalig als die eerste levensvreugd,
Was t zacht gevoel, dat Berths en Aleide
Verbond ; dear was een klove tusschen beide,
Want de een gebood en de andre diende, meer
Der liefde rjkdom voids ze aan voor haar .

BERTHA .
Dear zijn op aarde schepslen, in wier wezen
Zooveel geduld en goedheid is to lezen,
In wier gelaat zich z66veel hefs vereent
Met z66veel zwaks en tengers, dat men meent
Dat zjJj to zacht voor de acrd zijn ; dat w j vreezen
Dat al wet haar omringt to row zal wezen ;
Wio 't minste ken bedroeven, mete verstoort ;
Wie alles ken doen lijden, nets doen klagen ;
Wie, bij een streng, een luid gesproken woord,
Een groote traan in ieder ooghoek gloort ;
Wier hooding om besehermmg sel4jnt to vragen ;
Wie de aanbhk van een wapen siddren doet,
Uit deernis met nog onvergoten bloed ;
Wier vriendli'k oog de gramsehap doet bedaren ;
Wie in zijn drift een woestehng zoo sparse,
En siddrend, ale haar wang van kleur verschiet,
Zachtzinnig tot haar zeg en : ,,Vrees mij nietl"
Aldus was Berths. Als zip 't bleek gezicht,
Het groot, blauw oog near u hield toegericht,
Terw jl haar hand de blonde lokken scheidde,
Wier good zich op haar blanks borst verspreidde,
Dear liefde en ernst uit al haar trekken bleek,
Maar liefde meest, dan werd u 't harts week,
Dan voeldet ge u geheel de ziel verrukken,
En lust om haar de tengre hand to drukken,
Of vurig haar to smeeken : n Bid voor mij ;
Want God verhoort wie engel is als gig ."
Zz~ was list, die langs 't overschaduwd pad,
Waar Kuser in gepeins verzonken zat,
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Met een gevolg van pages, Adelheide
Door 't statig ,bosch ter wandeling geleidde .
0, 't was haar lief en zahg als het uur
Des avonds naakte, en ze ears Aleides zjj'
Het hof ontvlood, en 't zoete der natuur
Genieten moeht ono emerkt en vri'.
Eerst P lacht zi
J den te sPreken van Jde dagen,
Toen pracht nosh ronk der Jonkvrouw kon behagen ;
Maar surds Aleide in 't hof genoegen vond,
Ontzegde zjj then wellust aan haar mood,
En sprak met vreugd van wet haar noon bekoorde,
Alleen will haar gebiedster 't gaarne hnorde .
Maar thane, haar ligt . : . ., haar weegt jets op 't gemoed,
Pat haar beknelt en iJ n1 k zwi gen doet.
Do Jonkvrouw ook blpft
na het woord
1 zwj'gen
J
Dat J users overpeinzing heeft gestoord ;
Tot dat ze op eens, waar zich twee wegen scheiden,
Haar klein gevolg een wenk geeft dear, to beidenx
En slechts verzeld van Berths treedt zjj voort .
Daar was een liefl~jk plekjen in dat bosch :
Len kleine beck doorstroomde er 't wolhg mos ;
Eon olmboom spreidde, omringd van hazelaren,
Lr mild en breed de schaduw van zijn blaren
De klimop, die flu bloeide, deed zjjn tronk
Zoo bladrijk ale zjin takken zijn ; thane blonk
Z }jn schedel van die kroon van bloedrood vuur,
Waarmee de zon hem sierde in 't avonduur.
Rechts wend de blik door jeugdig groen gestuit ;
Links zag men op een lean van linden uit,
Die zuidwaarts 't voud verdeelde, en waar hot oog
Hot einde niet van zien kon, want zij bong
Zich in 't versehiet ; de scheemring vulde haar
Met plechtigheid en ernst, behalve waar
Eon ander ad dat zich near 't westen richtte
Ze d66rsneed in haar breedte ; dear verlichtte
De reeds zoo laag ter kim gedaalde zon
De stammers nog, die zia' bereiken kon,
En schiep in dat gebied van donkerheid
Eon yak van hcht, dat seder takje, waar
Haar gloed den omtrek van verseherpte, haar
In schaduwen, verdubbeld uitgespreid
En ver verlen d betwistte haar 't geza g
Ontzeggend, bij 't verdwjjnen van den dag .
t Was near de plek, van waar men uit de verte
Dien strijd kon Zion van lieht en donkey, dat
Het hove Daar stilzwijgend henentrad,
Er op een bank van zoden nederzat,
En dear en toen ontsloot zich Bertha's harte.

~

A~aiC

t

~a

220

C~2~?c~2c~crt~tcc~??c~?~tr~~cd~r,~c~t
HU8BB.

0 " eprak zjj : ,,eedle , Jonkvrouw ! 't is beslist
~s waarheid wat miln hart reeds lang gegist,
Mijn mood u had voorzegd : de Graaf bemint
U niet alleen moor ale uws vaders kind :
Hij heeft u lief, hartstochtlijk lief, - en gij .
Uw goedheid geeft hem hoop ! Vergeef hot m}j ! Ik weet, de Graaf heeft heden onverbloemd
Zich op uw vriendschap, op uw gunst beroemd ;
En immers . . , maar gj glimlacht . . . is dat wel ? . .
Bedenk, gij speelt een wreed, een hachlijk spell
Zijn liefde last u koel, en echter voedt
Uw mmzaamheid die aan in zijn gemoed, Opdat - hij u gehoorzame, opdat gij
Aan 't Haagsche hof gebieden moogt, en hij
U al uw wenschen toesta ! Zie, zoo word
Hem bijna recht gegeven op uw hart!
En als hij, ter belooning voor dat al,
U vraagt wat gij hem weigren zult, dap zal
Uw lot of 't 4jne vreesli,jk zijn . 0 woes
Voorzichtig! Treed intjlds terug, en vrees
De vonk, die flu reeds blaakt in zijn gemoed,
To ontvlammen tot een onweerstaanbren gloed!
- Indien gj bijzit zijn wilt noch gravin,
Zoo spool met roekloos met des Graven min !"

't

Aleide had gelachen, maar bet schoon
Dat nu voor drift haar blijde luim verdween .
Zij hief hot hoofd met spi,jt op, en daar gloorde
Een tintelvonk van gramschap in haar oog,
Met trots vereend . Een kleine looi betoog
Haar steeds zoo effen voorhoofd
d. 't Was ale stoorde
Die rimpel al haar schoon ; hij was daar ale
Een slijkspat op eons tortels reinen hale,
Een roestvlek op een blinkend lemmer, of
Een zwarte wolk aan een azuren traps,
Die, schoon omringd van helderheid en glans,
Geheel de lucht betrokken maakt en dof .
Kind!" borst zij nit tot de arme Berths : ,Kind!
Hetzij de Graaf mj al of niet bemint,
't Zij mi'n edrag hem grond tot hopen biedt,
Hetzij h ' zich door m J bedrogen ziet,
Dit alles is mijn zaak en de uwe niet!
Ik hob geen raad van andren of to smeeken ;
Wie gaf u 't recht om due tot mu to spreken?"
,Wie gaf u 't recht?" -- Dat was haar nooit gevraagd!
Helaas! zij was eon arme kamermaagd,
Een meisje, dat goon ander recht bezat
Dan 't goon de gunst van haar meestres haar had
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Geechonken ; - maar zij had, van kindsbeen ears,
Haar lief gehad en aan haar zij' gegaan,
Zoo diep in haar vertrouwlijkheid gedeeld,
En nooit van wet zij dacht een woord verheeld.
Nooit had haar read, evraagd of ongevraagd,
Der Jonkvrouw, wie zij dierbaar was, mishaagd,
Nooit was door die haar doel, haar zucht mistrouwd,
Maar a1tijd was ze als haar vriendin beschouwd .
En nam zjj nu zoo plotsling alles weer?
Had Berths thans dat teeder recht niet meer?
En werd ze op eens zoo hard! tot kamermaagd,
Tot dienares, en op diep toon, verlaagd ?
Had zij dus ras den zusternaam verbeurd?
„Wie gaf u 't recht ?"
Dat wreede woord verscheurt
Haar hart, en met een bittren tranenvloed
Vat zij bedroefd haar meesteres to voet :
„Ach!" - snikt zij - ~dierbre Jonkvrouw! sproek zoo niet'.
Maar zend m}j van uw zijde weg, verbied
Mij immer weer u onder 't oog to treen . . .
Maar spreek niet dus tot de arme Berths ! Neen,
Zij wil,mdien haar hefde u tegenstaat,
Vertrekken tot verzoening van uw heat ;
Van andren wil zij boon, verneedring, smaad,
En alles stil en 1}jdzaam dragen, - maar
Edn, hard, een spjtig woord van U is haar
Te veel! Gjj waart zoo vriend1jk steeds! maar nu!
Vergeef! . . . dot haatljjk hof veranderde u!"
Aleide werd bewogen ; haar gelaat
Nam d' uitdruk reeds van die verteedring aan,
Wear 't vrouwlijk hart zoo ras toe overgaat,
Die 't vrouwlijk oog zoo ongeveinsd verraadt
In 't blinkers van een snelversehenen traan ;
Haar fiere trots kromp seam voor ranch berouw :
Want de ondeugd ook is zwakker in een vrouw .
Zb hief de maagd, die op haar knieen lag,
Weer mmzaam op, maar - eer zj spreken mag Daar treedt een knaap haar nader . Van wet kant?
Z .Jj zag bet niet, h}j sprak niet, maar zijn hand
Wierp haar in beast een brief toe, en gezwmd
Verdween hij weer ; zij sloeg geen acht op 't kind,
Maar staarde ontzet op 't saamgevouwen bled,
Dat in haar schoot zijn komst gelaten had .
Zij beefde, want zij was ontroerd, verschrikt, En als zij 't koord, waarmee 't was toegestrikt
Zou slaken, greep zoo'n huiv'ring haar in 't hart,
bat ziJ den brief liet vallen, en z werd
Zoo bleek, en zag zoo bang, zoo angstig rood,
Ale had dat schrift haar nil reeds leed verkond .
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En als zich Berths bukte, en haar hot blad
Hergeven wou, dat zij verloren had,
Week zij terug ale van eon giftkelk : „Lees!"
Borst ze eensklaps uit - „Ik weet niet wat ik vrees,
Maar zeker 't moot eon sleehte maar ziln die
Mij dus verschrikt, eer ik haar inhoud zie.
Lees, Berths! lees!" En Berths las voor haar :
„Vlueht, Jonkvrouw! want u dreigt eon proot gevaar.
Vooral, keen niet ten hove ; 't komt van daar.
Vlucht 1 haast u I ver relict de arm, dien gij niet kept .
M j bindt eon eed, dien 'k reeds tenhalve schend ."

Aleide zat ~ersteend : zij staarde strak
op 't heillaos schritt, en de arme Berths sprak
Goon woord, maar zag de Jonkvrouw zorglijk aan,
En greep haar hand, en wischte zich eon traan
Van 't oog, en slaakte eon diepen zucht, en trachtte
Te spreken, maar vermocht hot niet ; zij wachtte
op haar gebiedsters woorden. Doze zat
Met de oogen nog niet afgewend van 't blad,
Als eischte zij eon duid'lijker bericht,
lets meerder dan 't ontdekte aan haar gezicht~
Die strakke droef held was daar in haar blik,
Die strengheid in haar trekken, die de schrik,
Wanneer hij zich op onze ziele stort,
VbOr 't zenuwstel door haar bewogen wordt,
Ons over 't bleek gelaat spreidt, z66 dat wie
Verschrikte zelf versehrikhlk wordt ; 't is die
Geduchte en onverbidbre spanning, waar
Ret lichaam meest door lijdt, en die hot haar
Sours plotsling doet vergrijzen, of hot blood
Doet stilstaan en haar proof bezwi,jken doet ;
Of - noodlot nog verschrikbrer! die den mond
De spraak ontneemt, of in den enklen stond
De veerkraeht rooft aan 't aangetast verstand .
't Is dan, als iedre spier zich krampig spant,
Ale de adem stokt, hot blood . niet omloopt, 't leven
Zlch samentrekt en goon bewils wil geven
Van in dat roerloos lichaam to bestaan,
Dat zulk eon schok op eons moest ondergaan .
Doch kort slechts was die spanning in Abide,
En welds trad de redding toe : zij schreide.
Zij wrong de handen troosteloos, en zonk
Aan Bertha's hart, en snikte luid . Zoo schonk
Zij de arme maagd haar recht welsprekendst weer,
Maar doze dacht aan leed noch onrecht moor .
- „0!" ving in 't eind de ontstelde Jonkvrouw aan :
,Waar hob ik toch zoo schrikljk in misdaan,
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Pat ale kwaad zich tegen mij verheft, . .
En leed op leed, en smart op smart mj treft?
Sinds weken spookt niet anders rondom mij
Dan gramschap, afgunst, haat, en jaloezij !
Slechts rimpels op elk voorhoofd, dat ik zag!
De Graaf alleen had nog voor mij een lack .
Onnoozle! en ik, voor alles even blind,
Ik lachte voort gelijk een zorgloos kind!
Zelfs heden trof geen zweem van angst mijn hart,
Schoon alles sprak van ongeluk en smart!
Mijn Bertha zely' kon fronsen, en ik zag
Het teeken niet des noodlots van deer dag . . ."
her werd haar stem door snik op snik gesmoord .
Zij poosde eon wijl, en ging bedaarder voort,
Nlet langer op den toon der luide klacht,
Maar met dat dof, dat somber stemgeluid,
Waarin zich 't hart tot eigen foltring nit,
Als 't van zijn leed zich to overtuigen tracht,
Of als een voorgevoel"en, donkey, zwart,
Zich onweerstaanbaar meester maakt van 't hart :
~Gevaar! - o, mij dreigt meerder dan gevaar!
Ik weet niet hoe, en evenmin van waar,
Maar vrees het ergste ; ik weet, mijn hart voorziet
Wat mij bedreigt ; ik overleef het niet!
God straft mij ; 'k heb mijn levee dwaas geleid,
In j~del-, wuft- en onbedaehtzaamheid ;
'k Heb mijn geluk, min voorspoed nooit mistrouwd,
Maar 't is to last, indien het mij berouwt ;
Het is gedaan, gedaan met de arme wees, . . . .
Haar doodklok luidt . . . . Ik tel de slagen reeds !"
Zij zweeg en zat in diep gepeins terneer .
Geen tranenvloed stroomde nit haar oogen meer ;
Geen snik, geen zueht ontkwam haar bleeken mond ;
Zi' bukte 't hoofd wanhopig naar den grond,
Als een geknakte bieze . Zie ! z66 zwaar
Was thane de hand van 't harde lot op haar,
Die vroeger niet geloofd had dab haar hart
Bereikbaar was voor 't grieven van de smart!
Wie heden haar in luchtig' ochtenddos
Gezien had, ale zij vroolijk nederzat
Voor 't spiegelglas, dat zij beminde omdat
Het nimmer haar ~~n font verweten had,
Maar steeds dat schoon gelaat, diep rozenblos,
Dien zachten blik van haar gebiedend oog,
Dien lieven lath, die nimmer haar ontweek,
Die fijne leest, die zich zoo wBl bewoog,
Teruggaf met getrouwheid, ale de beek
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De lelies, die hear oevers sieren ; dear
Hear Berths door het bruin en welig hear
De rozen of de aarlen vlocht wier prook
Zi' niet behoefde en toch zoo 'liefhad ; al$
Z~j t kostbaar anoer hear omwierpom den hats.
Het kostbaar anoer, dat hear de Hertog schook,
Waarmee zij speelde in kinderljke vreugd,
Terwijl ze t hcht, dat in hear kamei thong,
op 't kantig vlak der diamanten vong,
Met' al 't genot, al d' eenvoud van de jeugd ;
Of 't oog, vol zelf behagen, vreugde en lust,
Deed dwalen langs den rijkdom en de pracht,
Waarmee dat schoon vertrek was uitgerust,
Wear zij hear ochtend doorbracht en hear nacht
Die dus hear had gezien, had hilj geloofd,
Dat s avonds zooveel angst dit jeugdig hoofd
Zou buigen?
dat des noodlots barschte storm
Zich zou vergrijpen aan zoo fijn een vorm?
En zonder eerbied, zonder medeljj
Voor een zoo lief, zoo schoon, zoo jong als zj ? . . .
De pages!". . . . snikte Berths ; en Aleide
I3racht (meat werktuiglijk!) aan hear bleeken mood
't Bee raakt metaal, dat ze in hear ordel vond
En dat door 't bosch een schellen gaim verspreidde,
Dien de echo wederkaatste vet in t road .
Hij zweeg. Helaas! geen antwoord liet zich hooren!
+'n in dat woud, wear 't donkey meet en meet
De sehemermg verdrong : was alles weer
Zoo rustig en zoo doodstil als to voren .
wij zijn verraden, Berths!" sprak bedaard
~De Jonkvrouw, en z}1 sloeg het oog ter aard ;
A wij zjjn verraden, -- 't is to last geweest,
Indien m' ons heeft gewaarschuwd . Zoo gij vreest
En weet waarheen, vertoef niet hier, maar vlucht!"
Het blonde kind sloeg t vochtig oog op hear,
En zag de Jonkvrouw aan met bhkken, dear
De vraag tilt sprak : ~Gij ? zi,~t gij niet beducht?"
En 't antwoord was, met kalmte en klem, J'a! schier
Met manlijke ernst n nadruk : ,,Ik bl}jf hier."
ZIj poosde en voegde er biJ : r Waarhenen zou
Ik viuchten ? - ik, een machtelooze vrouw ? . . . .

S

En weet gjj wie m}j dreigt? Begr}j t g niet,
Wat nu min ziel, en zonneklaar, oorziet :
'T Is HUBER, DIE HICK WREKEN KOMT ! Ik zag
De schriklijkheid zijns torens . Deze dug
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Most hem al 't leed vergoeden, al den hoop
Hem aangedaan:,- Aleide ontvangt haar loon!
0, ik ontweek z~n oogen aan dit hof,
Zoolang ik kon, maar heden, heden trof
Me een bhk, waaruit de dood sprak . Groote God!
Neen, Berths! - neen, hij kwijnt niet noch verteert!
Het is de wrack, die hem de ziel verheert!
Het uur is daar - hij komt -- ik wacht mijn lot!" . . .
Daar was, als zj~ dus sprak, iets in haar toon,
Haar wezen en haar houding, dat, ofschoon
Zij 't evenbeeld was van haar moeder, hij
Die dus haar had gezien haars vaders trekken
Gemeend had op dit schoon rielaat to ontdekken .
Zij had flier beider schoonheid, maar voor 't eerst
Werd haar gelaat door manlijke' ernst beheerscht,
„Zij komen!" roept zij eensklaps, n Bertha! ziet
Uw oog -- maar droog uw tranen ! -- in 't verschiet
Geen ruiters? . . . God! - ~ naadren! al mjjn cooed
Ontzinkt me op nieuw ; -- de voorste is Kuser - 0'.
Ik ken die roods veedren op zijn hoed! Pat is zijn houding in den zadel! . . . . Zoo
Buigt hij zich over 't paard ! . . . Ziedaar zijn weak ! . . .
Ik tel er . , . Berths! reek me uw hand! . . . Ik denk Ik west, ik voel nets meer . . . ik duizel . . . 'k hoor
Slechts 't bonzen van mijn hart . . . 't draait alles voor
Mijn oogen rond ."

zj

Zij bergt bet lief gelaat
In bei haar handers ; de arms Berths slaat
Haar armen om die ranks leest. Haar bloed
Is koud ; zij beeft, maar weent niet meer .
Zoo wacht
Dat lief jk paar, bij 't vallen van den nacht,
Ilet naadren van dien boozers ruiterstoet .

WILLEM.
Zij naadren door de linden ; acht in tal,
Vermomd, gewapend, zwjgend . Immer zal
Zoolang 't op card zijn offers bljft begeeren,
Het misdrijf met de stilts samenzweren
En o ! flat geeft aan elk misdadig feit
Een hartverschrikbre, een helsche plechtigheid,
De somberheid des floods, iets dubbel wreeds,
I.
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Een jzren onverbidl jkheid, die vrees
Tot wanhoop maakt en ongenadig toont
Hoe weinig deernis bj de boozers woont!
Twee stijgen af, en eon dier biiden steekt
De hand naar teedre Berths nit ; hij spreekt :
r Gij, volg me, kind! U zal geen leed geschien!"
,Geen leed!" - roept ze nit, - ,en is 't goon lead, indien
Ik min meestres in uwe macht meet zlen
En haar verlaten? 'Vie gij wezen moogt,
Woes niet zoo boos ! Gewis : uw hart gedoogt
Die wreedheid niet, o last mij deel verwerven
In wat gij haar beschikt ; . . . of voor haar sterven !
Geloof niet dat ik vrees to sterven, scoot
Me een dolk in 't hart en Beef me eon vroegen deed!
of zoo 't misschien uw wrok to weinig z j,
Grief, pijnig, kwel, mishandel, folter mij !
Maar o, rack haar, rank haar niet aan, bezeer
Geen haar hours hoofds . . . ."
Helaas, zij ken niet moor ;
Maar 't oog gericht op hem, tot wien 4j due
Gesproken had, omhelsde zj Aleide,
En kuste haar voor 't voorhoofd : - ach, die his
Had meerder in dan alles tivat zij zeide'
Maar die hot zag was doof voor medelh',
En blind voor liefde en eenvoud ; hjj ' ontseheurde
Uaar wreed aan die omarming, en hij beurde
Haar in den zadel . ,Jonkvrouw!" snikte zj,
Terwijl zijn arm zich vastklemde om haar midden,
Zoolang men de arme Berths 't levers last,
Za1 zij voor u, voor haar gebiedster bidden .
Vaarwel, vaarwel, geen tegenworstling bast!" . . . .
Zij spreekt ; do wreede miter stijgt met haar
Te paard en haast to viervoet zich van daar .
Thane rijst de Jonkvrouw op . Daar stood ze sheen,
Alleen, met zeven ruitren om haar been ;
De weerloosheid omringd van moedwil . Neon,
Daar hoefden, om eon zwakke maagd to vangen,
Geen soherpe dolken in bun gordels, goon
Geweren van bun draagband of to hangers,
Geen ruwe mood, geen list, goon liehaamskracht ~»
Daartoe voldeed bun daarzzjn in dien nacht .
En tech, zij scheen bedaard ; zij beefde, maar
Had half de macht zich in to iouden ; haar
Gelaat was bleek maar kalm ; zij sprak ; en schoon
Eon folio ontroering sidderde in haar coon,
Haar stem was laid en klonk bun for en kiss, :
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„Wie zijt gij, en wat wilt gij ? .'
Niemand sprak.
Toen wendde zij zich tot den voorste ; strak
Zag zij, hem aan, als moest haar blik de mom
Doordrmgen, die hJ voorhad. Hid bleef atom ;
Maar zjj glng voort to spreken : „Willem ! meer
Dan dit heb ik aan u verdiend . Uw haat
Is wettig, en uw wraakzucht evenzeer ;
Maar 'k achtte u niet tot zooveel wrok in staat!
'k Heb u verloochend, u mishandeld u
Gehoond ; gj waart , mijn vriend eens, moog1 jk meer
Dan dat! ~ z}lt min ergste viand nu!
En ik, - ik geef mij over aan awe eer .
1k vraag niet of 't grootmoedig is, een vrouw
Dus wreed to straffen, want uw antwoord zou,
Nu g}j zoo ver -- God weet met walk een doe!! Gegaan z jt, niet dan hard zjjn voor 't gevoel .
Vergeef mil nets, volvoer uw opzet! Maar
Indian ge een sprank van deernis voedt voor haar,
Die eenmaal beter was dan nu, zoo spaar
Haar zwakheid straf haar niet to fel wees zacht!
En mask, als zij, gees misbruik van uw mackU
0 Willem! gij waart nooit gestreng voor mij . . :'
Maar 't antwoord snauwt haar tegen : r Wie ik
Wie geeft u 't recht mij dus to noemen . Vrouw!
Ik ken u niet ; zoo 'k u gekend had, 'k zou
U lang, reeds lang verloochend hebben ."
Zie
Dat was to veal, to veal voor hoogmoed, die
Zich dus vernederd had ; - dat schrikl jk woord
Pleegde aan haar ziel een zede1 }jken moord ;
Het wondde, meer! 't verplette haar hat hart.
Zij gilde 't uit van spilt, en woede, en smart.
Toen zonk zij loodzwaar, toes amechtig seer,
En sprak noch weende ; zij bewoog niet meer.
Och, ware 't voor die liefelijke least
Reeds flu de roerloosheid des grafs geweest!
De ruiters stages af, en hieven haar
`'Veer op ; z" stond, maar gansch gevoelloos, maar
Eon marmerbeeld geljjkend ; laid gebood
Men haar to paard to st }jgen ; dock zj of
Gees teeken of 4j levend waar dan dood ;
En moogljjk was zij veeg genoeg voor 't graf!
g hen aan met oogen zondor hcht
En met dies onbezielden, kouden blik,
W aarmee op u een blinde do oogen richt,
En die slechts deernis bares kan of schrik .
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Maar eensklaps blinkt het schittren van een degen
't Boosaardig uog van haar belagers tegen.
Een miter naakt in driftigen galop,
Houdt stand, en heft zich in zijn beugels op.
Hij spreekt niet, dreigt niet, ziet niet rood, noch telt
t Getal van wie zijn woede tegensnelt.
Hij houdt sheen bet (ach, hoe bleek!) gezicht
Naar 't roerloos bevld der tengre maagd gericht ;
Viert weer den toom, en spoon en dringt zijn paard
In 't midden van wie om haar zijn geschaard,
Die, door zijn komst dus plotseling verrast,
Verschrikt en norech hem aanzien . Hij verklaart
Zich niet, maar grijpt Aleides sluier vast,
En dreigend vlamt zijn zwaard in 't rond, en treft
Al wie zijn arm nog tegen haar verheft .
Men scheidt hem van de Jonkvrouw, wie een deel
Bewaken blijft ; een vijftal degens blinkers
Hem toe, maar doet zijn riddermoed niet zinken ;
Wat held, die zwaarden afwacht, vraagt hoeveel ?
Hij worstelt onversaagd met heel den stoet .
Een wapen treft en verft zich in zijn bloed . . . .
Het stun hem niet ; zijn helm is afgevallen . . .
Het deem hem niet ; hiJ weert zich tegen alien ;
Hem rest zijn trouwe degen en zijn moed.
Verschriklijk was die kampstrijd, in dien nacht!
Reeds half bezweek des eedlen ridders kracht,
En telkens trot hem 't ijzer meer gedueht,
,.
Maar plotsling riep een stem ; ,Gezellen, vlucht !
Daar dwaalt een licht in 't bosch . . . 't komt naderbp . . .
Gedenkt 't bevel van Willem ; - Filips ') g" !"
,,Gj,~ siddert,"" - sprak een tweeds - „wel! last mij !
De Bloote 2) was noon bloodaard!"
't Wordt volbracht.
Ben ponjaard licht in 't duister van den nacht,
Gelijk eon bliksemstraal aan 't swam der lucht ;
Ben scherpe gil gaat op . . . een flauw gezucht . . .
Aleide viel
En tevens viel, wie haar
Had voorgestaan in 't uiterst van 't gevaar .
De moordenaars bereiden zich ter vlucht .
Zij gaan, zij gaan! de gruwel is bedreven ;
De rol gespeeld, ten koste van bun eer!
I) De persoon, tot wien bier gesproken wordt, is Pups van Wassenaar .
') De persoon, die bier spreekt, is Hugo de Bloote.
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Slechts zijn hun bloedige offers nagebleven,
En 't zwart gordijn des doods dealt plechtig near.
Nog zwerft hat licht, verhaaster van den moord,
Door 't bosch, maar 't bl jft op afstand van dat oord ;
Een reizend man, van 't rechte pad verdwaald,
Words door dat licht tot eigen nut bestraald ;
De schrikbre plek, van zooveel wee vervuld,
Blijft nog een uur in duisternis gehuld ;
Ee Ln uur nog Miffs een wreedheid, zoo ontaard,
Voor 't menschhJ k oog en t smetloos hcht bewaard .
Het komt op 't laatst, en spreidt zjjn bleeken gloed
op dat tooneel van aakligheid en bloed ;
't. Beefs in de hand van wie hat draagt, en spreidt
Zion flikkrmg op de minzame Adelheid
Met weerzin uit . 0! leeft zij nog? . . . Hoe gaapt
Saar wood! -- wet is hear heflljk voorhoofd kil ! Hoe koud die wang! hear hart'? . . . ai mij ! . . . staat stil
Helaas ! hat is de doodsslaap, dien zjj slaapt .
Ja! slaapt. Zoo schoon, zoo lieflijk la zjj dear,
Dear was zoo 'n rust, zoo zaeht eon kalmte in hear,
Zoo'n vredigheid op 't bleak, maar schoon gezieht,
Pat, had niet 't bloed, dat nit hear wonde vloot,
Hear sneeuwwit kleed gesmet met purperrood,
In hear had niets hear moordenaars beticht!
Geen rimpeltje op hear voorhoofd, dat verried
Met hoeveel p jn zj 't jeugdig leven lief ;
Geen trekje, dat hear effen sehoonheid schood .
Ja, 't scheen zelfs dat om d' onvertrokken mood
Een glimlach speelde, een blade en stille lath,
Als vaak uw oog met zachten wellust zag
Dear gjj den elsep bespieden kwaamt, van 't wicht,
Pat van z}jn moeder droomend nederhgt .
0, 't oogenblik, waarop hot leven vlucht,
Geen ademteug maar toevloeit uit de lucht,
De bloedstroom stokt, de ziel, hot z}1 verrast
of voorbereid, zich van der laden last
Ontdoet, en zich near oorden heen begeeft,
Wear ze, ale de christnen weten eeuwig leafs, Pat oogenblik is voor hat lichaam bang,
En bangst, indien geen wreede kwaal hat lang
Heeft ondermijnd en langzaam voorbereid
op zijn gevreesde en zeekre schrikl}jkheid.
Zie, hoe 't gelaat zich teekent van dien schok!
Hot oog versparde, en ieder wenkbrauw trok
Zich seam ; de mood gasps w}jd, en toont hoe bang
De laatste snik geweest is ; en de wang
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Zonk in, en sch}jnt vertrokken door de pijn,
Waarvan des voorhoofds rimplen teekens zijn
Bjj 't psarlend en in de' angst geboren tweet,
En wat er meer getuigt van dierljjk leed ;
I)e vuist is saam enepen, en met kracht,
Als bad het ljjf in 't uiterst nog getracht
Het leven to weerhouden daar 't ontvlood,
En worstlend zich to ontwringen aan den dood .
Want zelfs bij hem, wiens ziel gewilligst gaat,
Die nooit zijn emd beschouwd heeft als een kwaad
Verzet zich , 't vleesch, en put zich vruchtloos , nit,
Of 't moogl k nog de schrikbre scheiding stun! . . .
Doch als het 1jk een pool daar nederlag,
Het lichaam van dies schok bekomen mag,
Dan wissehen zich die teeknen uit van pjjn, ,
En 't krjjgt een zacht', een aangenamen schiln ;
De sehoonheid, zoo het schoon was, wordt hersteld,
Geen trekje meer, dat dood of doodsstrijd meldt ;

De rust herrijst op 't niet meer strak gezieht ;
Het gapend oog en de open mood trekt dicht ;
Bet voorhoofd wordt verhelderd en ontplooit,
't Gelast herneemt zijn kalmte, en dikwijls tooit
Een blijder lath den nu gesloten mood
Dan immer op die lippen toegang vond ;
De kramp verdwijnt ; de doode hand ontsluit ;
Geheel het lUk drukt stil berusten uit,
Alsof 't zich met den dood, die 't had verschrikt,
Verzoende, en zich zaehtmoedig onderschikt ;
Alsof de ziel, nu vrij van 's werelds juk,
Een straaltje van den glans van haar geluk
Op 't hulsel wierp, dat zh zoo pas verliet,
Tot troost van hem, die 't in zijn rust bespiedt ;
Want de aanblik dier gelatene ef'enheid,
Die over 't 1}jk welsprekend zich verspreidt,
Roept ieder toe : Beklaa g de dooden niet !
Zoo - zelve een bloem, geknakt door wreed geweld,
Omgeven van de bloemen van het veld,
Bewierookt door dier geuren, en bestraald
Door 't licht der maan, die flu ten hemel praalt,
En even kalm op 't bosch ternederziet,
Alsof daar leed nog gruwel waar gesehied
Lift daar Aleide . En aan haar z,ijde ligt
Hid, die haar hulp bedoeld had. Zijn gezieht
Verbergt zich in het vochtig gras der aard.
Zijn rechterhand omklemt nog nu zijn zwaard ;
Net zwaard waarvan, schoon zwemmende in zjjn bloed,
Geen edelman, geen ridder afstand doet ;
Zijn linker houdt, met even forsche neep,
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Den sluier, dien hij in de worstling greep,
Alsof hij zich verzeekren wilde , dat
Hij wie zijnaantocht gold nabil zich had!
Alsof hij, bj~ dien dunnen sluier, haar
Ontrukken konde aan 't dreigend lijfsgevaar!
Hij stierf nog niet, want vaak bewoog zjn arm,
En somtijds deed een ~zwak, een flauw gekerm
Vernemen dat hji leetde, en voelde en leed,
En met den dood ale met zijn moorders screed .
LIEFDE .
De zon is schoon en holder opgegaan,
En kleurt den mist, die optrekt naar omhoog,
En schept in hem een bonten regenboog.
Geen wolkje duidt een dig van weemoed aan,
Als volgen moest op zoo bedroefd een nacht,
Indien natuur, met 's mensehen rouw begaan,
Voor hem een zucht kon hebben of eon train .
Neen, do aarde ontwaakte in blj,jdschap en in pracht!
't Is of natuur sours 't menschlijk iced belaeht ;
't Is of zij spot met onze jamm'ren, of
Zij lust schept in den rampspoed, die one trof ;
Daar ze, ale de smart one krimpeud hart verteert,
Ons dikwijls met haar blijdsten blik trotseert .
Ondankbren! Neen, verbeurt haar goedheid niet!
Is 't niet genoeg zoo ze u haar liefde biedt ?
Wat meent gij, dat zij deernis hebben moot,
Indien go in iced en rouw uw zonden boot?
Zij, zelve 't iced teboven, zij verneert
Zich niet our u to vragen wit u deert,
Maar roept u toe : Indien u 't lot doet weenen,
Kom aan mjn borst, ik zal u troost verleenen ."
Verschrikking heerscht aan 't graaflijk hof en rouw
Om 't sterven van de jeugdige edelvrouw .
Hair bloedig lijk was in den duistren nacht
Voor 't oog van den ontzetten Graaf gebracht ;
Thane zit hij neer bij 't bed des ridders, wien
Men aan haar zj' stuiptrekkend had gezien .
Daar lag hij neer ; een wondkoorts kwelde hem
En bracht eon bloc op 't pijnl}jk aangezicht ;
Hj hield bet boofd naar Albrecht heengericht,
En sprak hem toe met onverzwakte stem ;
Want ale de koorts hot lichaam heeft ontsteld,
Verdubbelt ze iedre kracht door haar geweld,
Spant, prikkelt en verfijnt, windt op, versnelt
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Zoozeer de werkzaamheid des levees dat
Het werktuig, .moede in 't eind en afgemat,
Bewegmgloos meenzmkt en verzwakt,
Voor langen tijd, en soma voor goed geknakt.
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O!" serak hi", Graaf! beween haar als uw kind!
Maar zg mjniet, dat gjj haar hebt bemind!
BEMIND? Ach, weet gjj wat beminnen heet?
Aanschouw dit ljjf, vermagerd door bet leed ;
Dit droef gelaat, niet door de pjjn verdord!
't Is tot then prjs dat min gekoesterd wordt!
Men zegt, dat liefde jets streelends is, iets zoets :
Neen, Graaf ! bet is een foltring des gemoeds,
't Is een harpi,j, die aan ons levee knaagt,
Een monster, dat ons bloed als schatting vraabt,
De beendren ons verteert, het haar vergrjjst,
En ons in 't eind den beaten dienst bewilst,
Indien zjjn macht ons uitstrekt op de baar ;
Goddank! die tijd - de tijd der rust is daar!
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Ik kende Aleide als een onschuldig kind.
Gij hebt haar nooit zoo schoon gekend als jk,
Met zooveel engleneenvoud in den bhk,
Maar zoo, mijn Vorst, heeft haar n4jn hart bemind!
Geen andre daft heb ik rinds zeven haar
Gekoesterd, dan de drift dier mmn voor haar !
Maar ook gees drift heeft ooit zoo fel geblaakt,
Zoo zalig en zoo ,hopeloos gemaakt . , •
0 Poel east! heflj k Poel east! gi, g}1 zaagt
De liefde van then jonglmg en die maagd!
Teen was t een stille, eon ongestoorde gloed,
Een zachtevlam in bolder jong gemoed,
Wat rinds in m}l , zoo vreesl}~ k heeft gemoed!
Doch waarom mi then t d hermnerd? ~- Zi
Sloeg toen eon oog van teederheid op m j !
Zjj had mu lief; ik wart bet! - Zip vergat . . .
Maar ik, ~ heb bestendig lief gehad .
Gij weet, mjln Vorst • wanneer jk 't land verhet ;
En toen jk wederkeerde in uw gebied,
Toen k aan uw hof geplaatst ward, zagen w}l
Ons wear, maar alles was gedaan voor n4j!
Men giste, ik zag, 'k bevroedde, - Graaf ! vergeef 't !
Indien min liefde u gageslagen heeft,
En meer dan paste . . . . Ik heb mijn scbuld geboet.
,0 !" riep jk uit, met wreed verscheurd gemoed,
,Zoo gij Gravin van Holland worden kunt,
't Is Kuser niet, die u dat hail misgunt!

a
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KUSER.

Slechts uw geluk is 't 4jne ; ga - hij kan
Om u zichzelf verzaken - hij is MAN!
Hij zal zich 't leed getroosten". . . . Ach! bet bleek
Dat bjj een KIND was, zwak, kleinmoedig, week .
.
.
. • . . . • . . .
En zij - had zelfs Keen deernis met mijn leed!
Waardeerde Diet den afstand, dien ik deed!
~~, moist Diet hoe mij 't harte brak ; zij dacht
zj
Misschien dat ik vergeten kon ale zij ;
Maar waarom was zij wreed en stuursch voor mij,
Z}j, die altijd zoo vriend1 jk was en zacht?
Ze ontweek mijn oog ; ze ontvluchtte mij alom ;
Als had ik jets afgrijslijks op 't gezicht ;
Nooit heeft haar mood tot mij een woord gericht ;
Zi1j was voor mil een vreemde, blind, en atom ;
Zij wendde 't hoofd, indien ik nadertrad,
En gistren . . . Neen! mijn mood verzwijgt u dat! . . .
.
.
Toch minde ik haar. Verterend was die min ;
M jn geest, mijn bloed, mijn krachten zwolg zij in ;
En niemand wien 'k mijn jammer klaagde ; Keen
Wien ik mijn noodlot Diet verzweeg ; met een,
Die deel kon nemen in mj~n , smart, of m}j
Vertroosten door een vriendljjk medehj' .
0 Somtijds klom mijn iced tot razernjj !
Sours deed bet me onverschillig zjjn en koel,
of zinken in een haatlijk ongevoel,
Maar altid bleef 't me, en ale een wroeging bjj
Soma hoopte ik dat verdriet mij zou doen, sneven,
Maar, schoon 't mij alles roofde, 't liet mij 't leven .
. . . . . . . . .
.
.
.
En weet gij moat verschriklijk was? 'k Bestreed
Sinds lang een opzet, dat mij huiv'ren deed,
En toch verrukte : een ZELFnooRD, die mijn iced
Zou einden ! - Ja ! moog de Almacht mij vergeven
Wat ik den prie~ter heb gebiecht, en nu
Nog eens, mijn Vorst! herhalen zal voor u!
Van dag tot dag wend de afschuw van bet leven
Mij sterker, en ik voelde, bij mijn smart,
Des duivels kracht aangroeien in mijn hart .
0, hij verzocht me, en vruchtloos was mijn kampen ;
Reeds bukte ik onder 't loodzwaar van mijn rampen,
Thane greep mij zoo geducht een vijand aan
Had ik dan macht our alles to weerstaan ? . . . .
. .
.
Op gistren, schriklijk gistren! ben 'k bezweken .
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Ik was het hot in 't avonduur ontweken ;
Nog twijfelde ik, nog popelde mijn hart,
En 't was, voor 't eerst, of 't denkbeeld van m}jn smart
Door }ls1jker gepems verdrongen werd .
Ik zag Aleide, en dat gezicht bepaalde
Mijn o~zet ; ik ontweek haar, en ik dwaalde
In 't chepst van 't wood ; 'k eloof niet dat ik dacht
Aan wat ik waagde, maar ik miste kracht
Noch kalmte ; 'k trok mijn zwaard ; ik beefde niet
Noch schrikte, toen ik 't lemmsr bhnken lief,
Noch achtte 't weinig ; 't seheen mid, op dat pas,
Alsof 't lets anders dan een moordtuig was ;
Ik zag bet aan, maar zeker niet met de oogen
Van remand, die 't der scheede heeft onttogen
In 't zwart en zondig opzet, om den dood
Er van to ontvangen door een rassehen afoot .
Zoo stood ik - mijmrend niet, want 't was mij licht
In 't hoofd, en dof en neevlig voor 't gezicht ;
'k Had een gevoel van weeheid door mijn leden,
Als hj,j ervaart, die in een afgrond ziet,
En indenkt, daar hij afblikt near beneden,
Hoe 't hem zoo gaan ads hij zich vallen lief . . .
Teen, plotsling! mij een harms tegenblonk,
En van nabijme een stem in de ooren klonk
,Wat doet gij, Kuser! Neem mijn paardl vlieg been ;
Rijd oostwaarts op en, kunt gij, niet alld~n!
Verzamel hulp ! Aleide is in gevaar
De saamgezworen Hoeksehen vatten haar ;
Een vorst beleidt hun gruwzaam opzet, en
Men lieht haar op, gevangnis dreigt haar ; 'k ben
Meineedig, maar ik moet haar redden ; zij
Is door mijn , zorg gewaarschuwdI Haast u!" - Hjj
Verdween ; zjn paard is daar en waeht op mij ;
'k Bestj,jg den za l ; jaag door ; verneem gerucht ;
Een banne gil snijdt snerpend door de lueht ;
'k Vlieg toe en vend de moorders ; woedend sleet
Mijn zwaard in 't road, maar 't was voor haar to leaf,
0 Had zij slechts geweten, dat ik daar
Aanwezig was en screed -- alleen voor haar!
Zj ~ had, in 't dringen van den angst, misschien
Wel eenmaal, eenmaal tot mij opgezien!
En zeker van mijn onbeloonde trouw
Wel eons miJj n naam genoemd . Hoe zalig zoo
Mij dan de flood geweest zijn aan haar voet
Nu komt hij traag, en niets flat hem verzoet!
.
.
.
.
Neen! wenk mij niet to zwjjgen! Zeg mij niet

KU8Ea .

Dat deer m jn wood, dit tjjdstip mij verbiedt
Te spreken ; zoo 'k moest zwijgen, 't zou gedueht
Mijn dood verhaasten, want mfln stervend hart
Is vol ; hot moot zich niters in zijn, smart ;
Het heeft zoo lang gezwegen, 't h i,~gt
t naar lucht !
U hob ikiets to zeggen : hoor naar m}j ! ,.
Het is mjjn laatst bevel . . . Bevel! schoon gjj
Een vorst zijt ; want dit sterf bed maakt me aan u
Gelijk ; dus t . Graaf van Holland! hoor mij nu!
Bezweer mid, dat e Aleides vroegen dood
Zult wreken schrikl k wreken ! dat galien
Die hear vermoordden door uw wraakfl doet vallen !
Slechts spare uw hand hem, die mj in hear nood
Gewaarschuwd heeft. Wat hen behoeden mag,
Bang, adel, macht, faam, volksgunst of gezag ;
Ten spijt van leers- en vriendschapsband en blood!
Opdat Aleides schim uw zwak gemoed
Van weekd kheid nosh laf geduld verklaag!
Zelfs als i hem van 't misdrjf hieldt verdaeht
Die u hot naaste an 't hart zs woes niet traag
Ter wreak! Zeg niet als David : Handel zacht
Met Absalom !" en wreak ook mij ! - Gij beeft
Reeds nu? Heer Graaf! denk, dat mljn vader leeft'.''
De jongling zonk, na 't niters van dat woord,
Onmachtig neer, en toen hi weder sprak,
Was reeds zpn stem gebroken, flauw en zwak,
En bleef 't geluid als in de keel gesmoord :
,Hear sluier ! . . . 0, hear sluier . . ! 'k zag then verve,
Verve in 't versebiet, eon flauwe nevelsterre
Gelijk . . . Zoo lang 'k zijn glens zag in dien nacht . . .
Was dear nog hoop ; . . , wear is hij nu ? . . . 1k bracht
Hem immers hier . . . Dien sluier ! Neon, ik zag
Niet anders, - hid verdween, en Kuser mag
Hem noon weer zien ! Aleide ! Aleide ! wear,
Wear hebtg}j hem gelaten? - 0! Ziedaar!
Godlof ! ik hob dat kleinood weergevonden !"
Helaas! men had zijn borst er mee verbonden.
Hij rukt hem af, en drukt hem aan den mood ;
EEen jgngste kus dauwt van zijn veege lippen ;
Hem ch}jnt eon zucht, eon flauw gekerm to ontghppen
Maar 't bruisend blood stroomt gutsend nit de wood De Graaf schist toe -- 't was Kusers laatste stood !
De laatste stood! De laatste ! -- Ja ! hot lijden
jns lichaams en hot 1jden van zijn geest
ad eensklaps nit ; de martlaar was geweest ;
HJ had goon enkel leed moor of to str jden .
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Ontzettend oogenblik ! Gedachten, wil,
Gevoel, bewustz}jn, kracht - 't staat alles stil.
Die straks den dood met zooveel drift begeerde,
Weet zelfs niet dat hij dood is. Nog een uur,
En hj zal koud als }js 4jn, wien het vuur
Des hartstochts blaakte en in zijn gloed verteerde!
Een uur nog, en men komt om 't st}jve lijk
Zijn wijdst, laatst, nutloos hulsel aan to trekken,
Bet koud gelaat voor de oogen to bedekken,
En niets meer toont van vroeger levee bljk ;
Niets, dat, wie 't ziet, bewijs vermag to geven,
Dat hjj, die korts zooveel gevoelde en pas
Zoo smarter,jk een afscheid nam van 't levee
Gevoeliger dan hout of warmer was .
Die Kuser was een kind geweest van smarts,
En doornenvol zijn korte weg,op aard ;
Maar t grievendst leed was zijnei ziel gespaard,
Het ergste bleef verborgen voor zijn harts .
0, Zoo hij in 4jn uiterat oogenblik,
In 't worstlen met den allerjongsten snik,
Geweten of gegist had dat de vrouw,
Voor wie hij streed en weldra sneuvlen zou,
In 't stervensuur geen seder denkbeeld voedde,
Dan dat zij stierf, als offer van zijn woede ;
Bat, then men,
then schrikkel jken nacht,
Den naam van WILL&M uitsprak, de verblinde
In 't uiterat aan geen andren WILLSM dacht
Dan aan wises hart haar zoo wanhopig minds,
Hoe grievend zou die laatste zielesmart
De ondraaglijkste geweest 4jn voor zijn hart! -~

in

De dear ontsluit ; een bleeke vrouw genaakt!
't Was Berths, wie geen leed was overkomen .
Men had haar slechts verwijderd, then geslaakt ;
Maar, ach ! z j had Aleides dood vernomen,
En datbericht was doodljkvoor haar hart!
Ontzetting, angst, vermoeienis en smart
Had zoo educht haar aangegrepen dat
Zij nauwlijks meer herkenbaar was . Z}1 trail
Ter zale in, waar de ontzette Hertog zat ..
Een oogenblik vertoeft zjj - Ach, hoe trip,
Hoe wankelt haar de knee ; hoe rolt haar blik
In 't road, en maakt een voorwerp haar van schrik,
Die vroeger enkel zachtheid was ; zu gilt,
Als ze op den Hertog toetreedt : ,Zeg mid, waar
Is Kuser . . . Kuser?"
En des vorsten hand
Verw}jst de maagd naar 't bloedig ledikant .
- ,O" gilt zj : ,valsche, valsche moordenaar!
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Was dit uw liefde, dit uw leed? Maar gjJj
zi,jt ook vermoord - ach ! waarom niet door mjl ?
Ellendige!"
Maar plotsling zweeg zij, want
De Graaf trad toe en greep haar koude hand,
Voor 't eerst ten vuist genepen, zag haar airs,
Met oogen, niet bevochtigd door een train,
Maar met een bhk, die blijk van wanhoop droeg
En Bertha's hart met nieuwe siddrmg sloeg.
Toen borst hij nit op hartverscheurbren toon
,Niet hij, ntijn kind ! haar moorder was MIJR ZOOM !"

AANTEEKENINGEN .
,Hoe Joncfrou A1ijt van Poelgheest
dootgheslegen worde .
Daerna in den jars as. ccc . en zc op S. Mauritius, doe werden
in den Hage dootgheslegen joncfrou Alijt van Poelgheest, Hertoge
Aelbrechts Boel, ende was Jan van Poelgheest dochter Schiltknape.
Ende doers Willem Kuyser des Herto hen hofmeester haar beschermen woods, worde by op haar 1 'f dootgheslegen, van den
selfden die dese moort deden . Ende the dit felt deden ruimden
terstont dat lint ende liepen wech . Ende van dezen dootslach
quam noch eenen grooten oploop ende rumoer in den lands, als
men hooren zal."
Die Cronyeke van Hollant, Zeelant ende
Vrieslant, dat 36ste Capittel.
Hy [Hertog Albrecht] verloor zijne gemalin, en verslingerde zich
toen aan Jonkvrouw Aleid van Poelgeest, wier schoonheid van de
dgenooten hoogelijk geroemd wordt, en die Hij ten Hove onderhield .
Haar vader was Jan van Poelgeest, een Edelman, die zich nit
byzonder uitgeteekend had in de twisters, maar men mag vermoeden, dat hp der Kabeljaauwsche p arty was toegedaan 1). - Hot
was inderdaad een Vorst, in de kracht zijns levens weduwna
geworden, en wien zulk een warm bloed door de aderen bruischte,
niet to misduiden, dat by zich van een bemin1 jk en lieftalli meis e
betooveren lief ; en niemand was ook aan dat Hof zoo heilig, dat
by er door geergerd werd ; maar haar invloed op den Hertog werd
1) [In den jars 1386 werd by in den strljd tegen de Bovenlanders to Dordrecht
doodel}jk gekwetst.]
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kenne1jk door eene ongevoeliga verandering in hot bewmd, dat nu
allengs ook met Kabeljaauwschen bezet werd. Dit konden de Hookschen n et dulden ; zy ruien den Graaf van Oostervant op, voo ral
na dat Jan van Arkel (do zoon van Otto, waarvan boven) in 1389
Stadhouder van Holland en Zeeland, geworden was, eene waard$i heid die men hem deed voorkomen, als aan hem behoorende . E+ n
met of zonder zb"n weten, maar met z}l"n naam en gezag zich dekkende, vermoorden zy de ongelukki a schoone des avonds van den
21stn September 1390, op bet Buitenhof in de Rage, waar zij,
van eenige hovelingen verzeld, een wandeling deed! Willem Ru yser,
s Hertogs Hofmeester, hear willende bestharmen, word des gel ks
van hot leven beroofd, en zy zelve werd met verscheiden wo den
doorboord."
BILDRRDTJK,

(eschiedenis des Vader ande,

Deel IV, bl. 3, 4.
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'IANNEKENS IN DE MAAN .
EEN EENDJE.

IIun dus vult decipi .
Of de uitdrukking then reeds gangbaar was, weet ik niet ; ik
althans herinner mi, niet ze destijds gehoord to hebben ; maar de
aanleiding tot het volgende dichtstuk, in den trant van De Maskerade,
was niet anders dan een kolossale, met alle vertoon van wetenc 3happeljjken ernst uitgewerkte canard, waarmede broeder Jonathan
let oude Europa, in mijn academietijd (welk Saar herinner 1k mij
niet met juistheld), allerbijzonderst beetnam, en waarvan de uitworking op het algemeen gesprek volstrekt niet geringer was dan
in het gedicht geschetst wordt .

Ik had dien nacht geen ooglid toeged~,an . . . .
Ontrust u niet, mijnheeren en mevrouwen !
Ik had mijn maag volstrekt niet overlaan ;
Was zeer gezond en zelfs niet eens verkouen -Ja, was met vaak en last near bed gegaan,
En had mijn geest geheel niet opgehouen
Met eenig soon van droomen, welker zoet
Of zuur den sleep uw sponde ontwijken doet.
Maar slaaploosheid boom tot de fraaie kwalen,
Waarop ik vroeger fier was ; nu niet meer.
Doch als men eens zoo'n dwaasheid aan grog halen,
Verlaat zij ons, helaas, zoo hcht niet weer .
'k Lig uren lang to draaien en to malen
Tot 'k inslaap - maar gansch viuchtloos deze keer!
Geen sluimring kwam, en hoe 'k n4j moest vervelen
Weet 'k zelf zeer goed, maar u ken 't weinig schelen .
M jn slaapvertrek, dit zij u eerst bekend,
Is niet zeer groot ; maar dot doet nets ter taken :
Ik heb er, nit mn groene sluimer-tent,
Een alleraardigst uitzicht op de daken ;
Maar ook eon weinig op het firmament .
Dit pr~f6reer ik, ale ik hg to waken .
Ik sloeg er ook dien nacht mijn oonen heen . Een nachtpit brand ik somtijds, maar then geen .
De mean scheen mj door 't venster aan to staren .
De maar - 0 'k heb hear lief, en lief als gij,
Lief, dweepziek kind van even zstien jaren,
Veneer g}j hear, in zoete mijmerij,
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Door 't helder blauw der effen lucht ziet varen!
Daar haalt voor mij geen zon ter wereld bij.
Maar toch, ik zie haar 't minst graag ale zij vol is,
Omdat mij dan haar wezen wat to bol is .
Nu was zij zoo vol mooglijk ; ja! ik dacht,
Volley dan vol ; om ongerust to worden ;
Om bang to zijn voor barsten! Nu! gij lacht, -~
Maar inderdaad de zaak was niet in orders.
Roos, kiespijn, bof, of zoo iets was vannacht
Bepaald haar deel ; de gouden tafelborden
Der Groningers en Friezen waren thane
Haar beeld niet, maar veeleer de dikke Frans,
Francoise Gras, des morgens bij 't ontwaken,
Met oogjes, half begraven under 't vet
Der hooggebloosde en opgespannen kaken,
Niet kunnende overwinnen om van 't bed
De zoetheid nog een oogenblik to smaken,
Voor zij zich zal begeven aan 't toilet ;
Francoise Gras, eer zj haar bolls wangen
Ter weer4j met haar krullen heeft behangen.
„Mann!" wide ik, „mooie maan'. verbeeld a nist
Dat gij vannacht uw jour hebt met die koonen!
Hoe languissant een blik bij op mij schist,
Geen zuchtje zult gij , nit mi,~n boezem troonen .
En ale u „mijn gehefde Phyllis" ziet,
Zij hoeft zich heden niet jaloersch to toonen,
Maar kan gerust gaan slapen, en haar leed
Vergeten, ale ik wenschte dat ik deed ."
Maar altijd hield zij vol mij aan to kUken :
1k : „Houd uw bakkes voor u, manziek wif!"
Zij : „'k Zal van nacht niet nit uw oogen w jken ;
Doch zie in m j geen „bakkes," maar een schijf .
Wat hebt gij mi,j bij dingen to gelijken,
Waarmee ik nets gemeens wil hebben? Blijf
MU van mijn lift met uw figuren, maatje!
En leer mil kennen ! Dat 's een ander praatje.
„Ik ben geen juffrouw, geen godes, ik hiet
Geen Hekate, Diana, noch Astarte .
Ik moei mij met eensanders gekheid niet
En draag ook geen verliefdheid in mijn harts .
Om Phyllissen en Bellamy-en schist
Ik nachtlijks in den inch, ondanks hun , smarts,
En keer mij aan hun teemen en geli~m
Zoo veel ale vroeger aan het tooverrUm .
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,Ik ben geen zuster van de Zon, geen niehtje,
Geen achterniehtje zel s, (nog eer van de Aard .)
Zij zou mjj aan zien komen, nietig lichtje,
B}j haaren hears geljjk, geen oortje waard!
Toch heb ik een ordentelj k gewicht e,
Met uitgebreidheid near versantgaPaard ;
Vraag t die mid.j heeft gemeten en gewogen ~.
Gj ziet mjj klem, want zeer klein zijn uw oogen.

r
1

Wrilf ze nit en zet er telescopen voor,
En zend mi' wetenschappet jke blikken,
Geen male minnaarslonken toe, waardoor
Ik lust kree mi een sluier om to strikken
Van neevlen oo ik neevlen had ; maar boor
Ook deze waarheid, die u zal verschrikken :
Ik ken geen neevlen ; neevlen z~,Jn van de aard,
Mjjnheer! Zjjn uwe en u en barer waard ."
Zoo sprak de mean ; zoo scheen zj mjj to spreken,
Of remand nit hear naam, een spook, een geest
Van'tHugars
ens,
van Newton,
reken ;
ookofTycho
Brahd wl near
zijn ik
geweest
.
Maar meent gj flu, dat k met mijn wollen deken
M~jn aangezieht bedekte, die dit leest
Zoo west dat gj u deer1 jk hebt bedrogen .
Ik keek de mean al even strak in de oogen .

6

,Hoe !", sprak ik, „Hemelhchaam, hemelbol,
Of wie gj ~i'
z t,waar1jk
die fluistert
voor in
zoomjjn
domoogen!
of dol
Houdt " m
Dat gj mij meent een nieuwtje to doers hooren?
Al sped i~k, uit beleefdheid, do oude rol,
TI west wel wie ik voorheb ! Spear uw toren
Voor andren ; ik west alles - en ook dit
Bat gig geen mvloed or bet weer bent.
Dat gjjj geen water hebt in al uw rillen
En aadren, groeven, diepten - niet een drop !
Ons kale bergen toont naast leege killers,
En zonder groene of sneeuw-kroon op den top ;
Dat niemand in uw land zou worsen willen ;
Ook haalt er dier noch plant den adem op ;
De 1ucht ontbreakt, en wie ken hear o
e ntbe ? . . '"
,Dat," sprak do stem, ,zal ik u anders leeren ."

I.
r

Scherp luisterde ik ; maar 't was hot laatste woord .
De'tmean
of, gseat
wilt beneveld
" wend betrokken
Lichtbetrok
van n4jn
en verstoord ;
.1
..
De gang van mjn gedachten raakte aan 't hokken ;
16
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Toch mijmerde ik nog zoo wet reedljjk voort Op eens - dear voel ik een pear zenuwschokken Spring op - hoe is 't ? H eb ik geslapen ? Neen ! Ja toch! -Neen! - Ja! - Neen! - Maar dear drijf ik heen.

,

Ik droomde van de mean? van duizend maven?
Van t ~mannetje in de mean
Van dikke Frans?
Van staart- en dwaalster en hun kronkelbanen?
Van Uylenbroek en Schroder') aan den traps
Des hemels, tusschen stieren, beren, zwanen
En Berenices haarvlecht, schoon van glens,
Geveatigd, ale een nieuw stel Dioscuren,
Wear hun ben jders zich voorts wheel op turen?
Volstrekt niet . Neon! zoo geat hot al to veel
In verzen en verhalen ; maar in 't leven
Net andersom . Dear vat gjj t casueel
Des nachts niet op, wear 't 's avonds is gebleven,
Maar kr}jgt gjj net precies hot togendeel .
En zelden z}ln uw droomen, zeer verheven ;
Hoe ~ooter dag, hoe klemer droom wellieht !
- Maar ik had ditmaal droom noch droomgezicht.
0 Zoete stonde, nit diepen sleep to ontwaken,
Zich nog eens om to keeren in het bed ;
Nu overend, straks op de been to raken,
En heel gewassehen, maar in half toilet,
Uw o eknapto kamer to enaken •
't Onttb" t ereed to vinden, thee~ genet ;
U frisch to voelen en vernieuwd van krachten -Vooral wanneer u geen colleges wachten .
Dan haalt gj, met een nameloos gevoel
Van vrjjheid, lust, en liefde tot de menschen,
't Gordjn op ; staart hot vrool ke gewoel
Der street limlachend aan • de beste wenechen
G}jn in uw hart voor iedereen ; niet koel,
(Want uw goedhartigheid kept thane geen grenzen)
Niet koel zelfs last, in dit gelukkig uur,
U 't mooie dochtertje van d' overbuur.
MijnheerenI 'k moet m jn zwakheid u belijden,
Dat ik net doe ale gij : mu zelf niet scheer .
De groote vrees mjj in den peas to snjjden,
Die gij trotseert, weerhoudt , mij telkenkeer .
En ook mien Figaro is to benijden,.
Hot blijft niet bij : ,Een mooie dag, menheer!"

G
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Daar z"n er veal bj die zich zelven scheren,
Van wier barbiers ik niet de helft kan leeren!
Daar is hij, en 4jn ,mooie dag" vooraan ;
Maar straks : ,Wat zegt u van de groote ontdekking?"
„„- De groote ontdekking? Welke?"
,Van de mean."
- De man west nog geen woord van mjjn vertrekking
Van zinnen - ,Ja! Ik kom er net van dean ."
,,Hoe gij ? Wat 's dat, mijnheer Verbazingwekking?M
Zoo noemde 1k hem wel maar, maar flu vooral,
Om reednen, die men licht bevroeden zaL
(Bier moat ik tusschenbeiden eens jets zeggen :
Men zit de dichters veal to dicht op 't lljff
Men wil hen aan to vela kluisters leggen .
De schepsels zitten al vanzelf zoo stijf
In 't wambuis! Laat aan hun geschoren heggen
Van tjjd tot tjld een uitwas toe, en k}lf
Niet over rjjmen, ongerljmd als dozen . . .
En anders moot gij maar geen dichters lezen! --)
„Niet van de mean ;" was 't antwoord van den man ;
,Otschoon . . , maar . . , west u, van mjjnheer Termunde, "
(Alweer een naam, dien 'k best gebruiken kan),
,Die alt}jd alles west van sterrekunde .
,Hij.. had hat boekje v66r'em. U moat den
,Begrjjpen dat hat vast is . . ." Maar 'k vergunde
Geen langer introductie - „Goad! maar mask
Wat voort, en meld ten aerate mjj de zaak !
Daar kwam 't verhaal . ,In daze laatste waken,
Had men de lucht, hij wilt niet waarvandaan .
Maar nog , eens goad, door een nieuw ding bekeken,
En ziet . DAAB WOONDEN MENBC$EN OP DE MAN .
Men had hat lang gedacht, nu was t gebleken .
Daar was volstrekt goon zweem van twjjfel aan ."
,„Wel!"" zeide ik, ,,Vriend! zoo ze een barbier begeeren,
Ben ik bereid u to recommandeeron .""
Pus schertste 1k. Maar in 't verdre ,van den dag
Ward alles ernst. Hot was van ells zj den
,Hebt gij 't gehoord? Wat, zegt_ga~ er van? Dat snag
Eon grootsche ontdekking hasten . Welke t jden
Beleeft men . En t is zeker. Geen swag
Van twijflen ; maar alleenlijk van verblUden
In does triomf der wetenschap, die wia,
MUnheeren! wjd beleven ; ik en g}j."
„
Zoo luidde ,t o ,de Kroeg, uit honderd monden ;
Aan tafel ; b}~ professor op de thee,

9
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Waar denier ,ganzeg . . ten 1)" zich bevonden,
+'n den bet woord voor ells denier tee,
Men ging, om 't groote nieuwtje to verkonden,
Opzetlijk op visites en soiree,
Waar 't al de jonge dames zeer frappeerde
Pat zelfs Jan Saai flu geen discours ontbeerde .
In 't kort! Ik hob 't Amerikaansche hock,"
Waarin de zaak verhaald word, zelf gelezen.
Vooraf, een wetenschap1 jk onderzoek
Hoe, casu quo, het glee zou master wezen
Om levend haaft to speuren in then hock .
Dit deal was zwart van cijfers, waard geprezen!
Deems, 't verslag van 't sljjpen van tat glee,
En wet net inhad eer bet z66 ver was .
't Pas klaar. Geen oog zap ooit door zijns gelijken .
Nu, 't stellen van den kicker, aan de Haap!
Het eerste, tweeds, derde, vierde kijken . . .
,De halve wereld" ligt in diepen slaap .
De voile mean staat aan de lucht to p4jken ;
Voor 't ongewapend oog, een gels rasp ;
Voor Herschels bhk, een wereld rijk aan bl}jken
Van menschbewoning!" Wat is tit? „A crowd!"
,,It moves ; it separates!" . . . Zij zijn aanschouwd !
Z[z jn aanschouwd. - Of 't mooie jongens warm,
Dat, lieve juffrouw! is een andre vraag.
Mj~_ staat lets voor van ongekamde harm,
Van baarden, hangende tot op de maag .
Maar, ziet u, het zjjn altijd nog barbaren!
Ontwikk'ling en beschavmg komen tray g.
Ook kon men door den kijker nets bemerken
Van schoolgebouwen, schouwburgen, of kerken .
Hoe 't zij, voor een begin is 't mooi en good ; .
Maar 'k vraag : wet zal ook bier de aansehouwmg baton,
Indien men dear zjjn voordeel niet moo tact?
Last one geen tijd, die kost1 jk is, verpraten!
Elk ziet terstond wet bier gebeuren moot .
Een nieuw ontdekte stem met rust to later,
Dear is, op de aard, nooit voorbeeld van gezien .
En tat most ook dear girder niet geschien .
Het is een punt van 't Algemeen Gelooven,
Pat al wet is on oxs ~eschapen is .
Geen schepsel spreekt tit tegen . Daarenboven
1)

Oneerbiedtge naam, destUde gegeven aan studenten van 't carets fear.
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Wat Ia ontdek is 't MIJNE, near ik gis.
Wij laten ons dit Maanvolk niet ontrooven,
Noch ook ons recht op zijn erkentenis ;
Want immers, hadden wj 't niet opgedoken,
Wie in 't heelal had ooit er van gesproken 7
Len daarom moet het weten wie wij zijn,
Ons leeren kennen, aehten, dienen y eeren ;
Op nogiets deeglijkers den maneschjjn,
'an nit zfin hooge woonplaats, ons tracteeren .
Dear zal toch wel iete wezen, grof of fijn,
Waarlnee die goede luidjes zich generen,
Dat ons ken loonen voor ons interest
En kostbare demarches tot hun best .
't Is zaak met alien ernst ons aan to gorden
Tot vordring op een ingeslagen bean .
Bet luchtreisvak moet meer beoefend worden
Dear hapert nog hot een en ander aan .
Wi moeten - in 't belang ook van ,de horden,"
Die hear bewonen - eerlang near de mean!
Ik wanhoop niet of 't menschdom zal er komen,
En moogl k eer den vclen darven droomen .
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dcxh~PC zov ayaµov yhµov .
SOFOKLES,

(Oedipus)

VOORZANG,

Voor nog eens kr}jgsmans rows hand
Het aadlijk Poelgeest had verwoest,
Omdat de bias van z}jn brand
Eens bisschops hart verwarmen moest ;
Voor nog des burchtslots trotsche kruin
Was neergestort en laaggelegd,
Omdat een slechte wapenknecht
Braveeren moest op 't rookend pain ;
Voor nog bet zwaard, van 't moorden warm,
Den grondslag zelf to ontblooten zocht,
Opdat de moedwil weten mocht
Hoe ver de kracht grog van z jn arm Was dear, aan 't eind van een der gangen,
Een zeal, met zwart fluweel behangen,
Waar menschenvoet nooit binnentrad,
Waar, door gebroken vensterramen,
Slecbts reef en vleermuis bmnenkwamen,
En 't uilgebroed zijn nesten had.
Waar ge, als de mean door 't venster speelde
En ge opzaagt near den rechterkant,
U jets dat blonk to zien verbeeldde,
Dat afstak b}j dien zwarten wand .
Waarin bet bijgeloof verhaalde
(Die telg en moeder van de vrees)
Dat 's nachts een bloedig spooksel dwaalde,
Waarvan u 't hear to bergs reel,
Waar de Alphensche en Koukerksche boeren
Met heilige eeden van bezwoeren,
Dat menig banner, in den nacht
Dien hoek met huivring langsgekomen,
Een aaklig gillen had vernomen,
Dat opkwam nit de diepe gracht.
- De dwazen! die den t jd verboden
Den demper der vergetelheid
Te zetten op een treurig feit,
En rust to laten aan de dooden!
Zoo dat de wanklank ecuwig scheen,

G}WY DE VLAMINGt .

Die 't hart doorreet van alle braven,
't Gestorven lichaam onbegraven,
De zeal nog open ale voorheen .
0, Vraagt ge mij wet dear gebeurde ?
Wat ramp, wet gruwel, welke schuld
Die zeal met duister heeft vervuld,
De wanden dear zoo somber kleurde ?
Wat onderzoekt gjj 't wreed verhaal!
Zij werd verwoest, de zwarte zeal,
Die over zooveel jammers rouwde ;
En toen men 't aad1 jk huffs herbouwde,
Toen immers dacht de nieuwe beer
.Aan zwart fluweel noch rouwzaal sneer,
Maar liet er de eigen kleuren pronken,
Waarvan zijn andre zalen blonken,
En Poelgeest was gelijk weleer.
Dan, nieuwe krijg verwoestte 't wear :
Het scheen den vloek terprooi geschonken!
Ten derden male een nieuw gesticht
op d' eigen grondslag opgericht !
Ten derden male in pain gezonken !
Nu niet door d' oorlog omgehaald,
Maar door een near verval verdorven,
Nu niet verwoest, maar weggestorven,
En in onedel graf gedaald.
Betwist, onteigend en verlaten,
Verviel hct slot als die 't bezaten .
't Geslacht van Poelgeest, zoo vermaard,
Word langzaam weggevaagd van de aard ;
De torens zijn ineengevallen ;
De boom schudde al zijn blaadren af ;
De laatste Poelgeest slaapt in 't graf ;
En wear zijn Poelgeest's breede wallen ?
Toen 'k bij den armen bouwval stood,
Die tot herinrlng is gebleven
Van wet eens groot was en verheven,
Toen deelde ik met eon geit den grond,
Die 't loover van een vlierboom plukte,
Wiens kranke kruin ter aarde bukte . . . .
Geslachten! die aw wapenschild
Met hooge borst ten hemel tilt,
Door arendsneb of leeuwenklauwen
Of reuzenvuisten vastgehouen,
Waar vloog de zilvren leeuwrik been,
Dear Poelgeest mee in 't void verecheen?
Wiens onbeschroomde vinger wischte er
Zijn naam nit Hollands breed register?
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Geduchten, die paleizen bouwt,
Gaat tot dien bouwval en aanschouwt l
Maar zulke waren mijn gedachten
En dus was *tjn verzuchting niet,
Toen ik mijn blikken dalen list
op Poelgeest's uitgediende grachten,
Toen 'k op een steenbrok nederzat
Of in den kleinen toren trad .
Geen puinhoop die mj,~ hoeft to leeren
Hoe rang en grootheid kan verkeeren .
Daar is een wet voor elks verval,
Die geenheraut verkrachten zal ;
De grootheid wisselt bier op aarde ;
En zoo hj zich zljns vaders bloed
Noch eigen daden schamen most,
Zoo zie ik nauwlijks wat voor waarde
Een fier en vrjjgeboren man
Nog in de glorie stellen kan,
Die hem flit flauw verguldsel baarde!
Neen, toen ik op dien bouwval zag,
Toen schenen zich herinnermgen
Van alles, wat voor jaar en dag
Gebeurd was, aan mjj o~ to dangers.
In mijn gedachten schikte ik weer
De slotvertrekken als weleer,
En 't was als of die 't huffs bewoonden
Zich beurtlings aan mijn , oog vertoonden :
Die Jan, wrens ridderleke stem,
Daar hij zjjn ruitertroep geleidde,
Gehoord was voor Jeruzalem ;
En dan die liefl jke Adelheide,
Beklagenswaarde, voor wier lot
Ik gist vergeefs bjj Hollands schooners
Een droeven traan zocht of to troonen -Zij sleet haar kindsheid op dit slot!
Maar plotsling reel n4j voor de zmnen
Die zaal met somber zwart gehuld,
En 'k trad haar aaklig duister binnen,
Van huivering en schrik vervuld.
Wie uwer zal bet mij verklaren,
Wat aandrift one bet harts drlngt
Om jets verschrik1 jks to openbaren,
Dat ieders ziel tot siddren dwmgt?
Is 't wreedheid, die zich ongenadig
Met andrer angst of pijn vermaakt?
Hardvochtige eerzucht, die baldadig
Naar een triomf van tranen haakt?

.
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Is 't eigenliefde, die zich prikkelt,
Omdat wie ramp verhaalt of leed
Zich•zelven meest belangrjjk weet,
En die, in 't kleed des rouws gewikkeld,
Een huichelaareter, tot u treedt?
Is 't heerschzucht die 't ebied wil voeren
op zwakke zielen licht gerkloekt?
Of kunstnar}j, die eerbied zoekt
Door elk to schokken en to roeren? . . .
Neen! is 't niet, dat ons krank gemoed
Een hartstocht voor de droefheid voedt?
Eon trek om 's levens jsl}jkheden
In al hear treurigheld to ontleden,
Een rikkel die behoefte werd
En 't
maakt, zich toe to geven
Aan wet geheel de ziel doet beven, Sinds dear voor 't menscheljjke hart
Niets zoeter is den 't mededoogen,
IViets milders den de traan voor de oogen,
En geen gevoel voor, 't kenvermogen
Zoo klaar en duidljk als - D& SMART .
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En daarom, zoo mijn huidig lied

U moogljjk slddren doet of weenen,
Gij ~ alien, die mi 't oor wilt leenen,
Beschuldigt m j van wreedheid niet!
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Z}jt g }j het, jonge burchtvrouw, gij?
Die, in Bees vensternis verscholen,
U toegeeft in uw n4jmerij,
Uw droeve blikken om laat dolen ?
Hebt ga, in 't weemoedig avonduur ,
Den zwaren zetel hier geschoven,
Waar 't maanlicht schemert op den muur,
En slaat lien matten blik near boven ? Neen, dit's de blonde Machteld niet,
Die, met den bruidskrans op de lokken
Het zedig Vlaamsch gehucht verliet,
En Poelgeest's Huizing heeft betrokken ;
Die (nag zoo weinig maanden pas!)
Aan vromen Gwy door d' echt verbonden,
De huwljjksvreugd heeft ondervonden,
Of
' nt het echtli.'k heil zoo ras? . . .
Wat zjt ge bleek
! D blauwende oogen
..
Verloren z}l die tmtelvonk,
Wear levenslust en hefde in blonk ?
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Een navel heeft hen overto en
Len tranenvloed ontstroomt hen nu 0 Zeg, wet smart vermagerde u?
G(immers beter noodlot waardig),
Wat bui vial, lelie! zoo wreedaardi g ?
En, lam ! wat stormwsnd was zoo mw ?
De mean was uit een navel opgegaan .
Hear breeds sch}jf, min zilver nu den goud,
Dreef statig boven 't donkey beukenhout
En drong hear licht door 't duister van de blaf n .
Elk heeft gewis, in menig stillen nacht
Zsjns levens, tot hear lichtgloed opgezien,
En bjj, then glens aan velerlei gedacht,
Aan amen, aan hear schjlnbaar lot misschien!
Dear ziJ n er, die bj d' aanblik van hear gload
De liefdevlam versterken in 't emoed ;
Dear zjn er, wie hear vriendelijke schjjn
Gelukkig, kalm, en vroom gestemd doet zijn ;
Wel menig, starende op dat plechtig zweven,
Heeft aan een ziekli k dwe en toe a even
En roekeloos zich~aan een toovergloed
Gewaagd, wear aarde en zee voor zwichten moat ;
Maar, wear ze ook 't hart van andren mee vervult,
Mjj wekt ze altjjd hat denkbeeld van geduld.
De zedige beschroomde, die bescheien,
Met bleeke wang, aan de oosterkim verschijnt,
Niet blinkend, voor een machtiger verdwijnt,
Niet - den esterkt door alley starren rajas
Ais die hear ongenoegzaamheid bereft .
Zoo ziet g}l hear den vromen strsjd beginners
Met iedre wolk, die. zich tot hear verheft,
Gelaten zwichten, zeds overwinnen,
En ljdljjk zijn bjj ales wet hear treft .
Wat immer hear bedroeve of kwelle of trachte
Te ontluistren en to dooven aan den traps,
Indian zs slechts een straalt a van hear lens
Fan redden en does schemeren -- de zachte
Weerhoudt hat niet van wie hat smachtend oog
Van de aarde tilt en opslaat near omhoog ;
En iedre speling van hear gloed
Brengt balsam voor t bedrukt gemoed .
Zie,wel mocht zjj vertroost zsln door die stralen,
Die in den bong van t hooge burchtraam zit,
Nu sans hot oog ten hemel heft en bidt,
En den de blikken peer doet dales
Op 't zilvren kruisbeeld in hear hand,
Of op hat snoer gew}jde kralen
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Uit cederhout van 't Heilig Land,
Met vrome teekenen besneden,
Een kring van kinderlijke beden,
In zuster1 jk verband !
Wie was zjj ? - Een gevonden kind.
Hear moeder had hear nooit bemind ;
Be deernis had der oudren phcht
Vervuld voor 't wreed verlaten wicht .
Maar was z}j van onzeker bloed,
Hear schoonheid had die ramp vergoed .
Wear zich de mensch onmensch1jJk toont,
Dear wreekt natuur zich, dus gehoond ;
Zij, algemeene moeder, neemt
De kindren op, aan moeders vreemd,
En adelt met hear rijkste gaven
Dezulken ,vaak near hjf en ziel,
Wie zelfs geen moederborst mocht laven,
Geen vaderkus to beurte vie! .
Een brave weduw had het kind,
Uit liefde en godsvrucht, opgenomen
En met een moederhart bemind.
Gods liefde helpt en sterkt de vromen ;
't Was of zijn zegen op hear kluis
Verdubbeld rustte, sinds den morgen,
Dat zij voor 't wicht begon to zorgen,
Pat sinds de lust werd van hear huffs.
En o ! wie ken hear vreugd waardeeren,
Wie, die hear hoogmoed schetsen ken,
Die toen hear hart mocht overheeren,
Toen Gwy, de Vlamingsche edelman,
Dat kind tot gade kwam begeeren,
In sp}jt 4jns ade11 jken bloeds,
In spijt van zijn vergramde magen,
Die hem zijn wapen schenden zegen,
Haas beuren wilde op de echte koets,
Hear waardig daeht zijn naam to dragen!
Omdat zjj schoon was? Zeker niet.
De schoonheid wear het oog op met
Pas to alien tijd', bij alle standen,
Niet zeldzaam in de Vlaamsche landen ;
En hij die zijn gelijke ontmoet
In wie een gravenhoed doet pralen,
Zal 't oog zoo licht niet of doers dalen
Op een van dubbelzinnig bloed,
Als h j in de edelste jonkvrouwen
De schoonste tevens mag aansehouwen .
Neen ! Machtelds vroomheid, dit-alleen
Was 't wet den edelman bekoorde,
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Waardoor zij hem een heilge scheen,
Die beter wereld toebehoorde .
De vroomheid, sinds het menschdom vigil
En de eerste reinheid heeft verloren,
Een tweeds reinheid van de ziel,
Niet minder vreugd der englenkoren!
0 Vroomheid ! Vroomheid ! Weet gij iet,
Dat hemelscher ken zijn op aarde,
Dan vroomheid, die den hemel ziet,
En zich in deemoed openbaarde 2
Zij is iets vrouwljjks ; nu, wet zou
Dear schooners, heilgers, meer verhevens,
En zediger en stiller tevens
Op aard zjn dan een srome vrouw?
En Gwy was van z}jn eerste jeugd
Tot godsvrucht opgevoed en„deugd ;
Hij was geloovig ; niet als hj,~,
Die koel van hart en leeg van hoofd
Slechts zegt : ,M}jn vader heeft geloofd,
A M jn, moeder bad : gelooven w j !' :
Neen, zijn geloof had levee ; 't bloeide
Door goede werken ; z jjn gemoed
Bleef simmer koud of lauw, maar gloeide
Van christeijiken liefdegloed ;
Ja, die gestrengheid was de z}lne,
Die hcht tot dweepzucht overslaat,
Maar , die, hoe hard ze somt}jds sch ne,
Alt~jd een vroom gemoed verraadt .
En daarom hield h j ells dagen,
Ter vroe isse }lung op gegaan,
't Oog op
blonde maagd geslagen,
En zap hear als een zuster aan .
Gees, wie zoo 'n heilge schroom bezielde,
Wanneer zjj 't outer nadertrad ;
Niet een, die zoo eerbiedig knielde,
Als zij hear rozenkralen bad ;
Gees, die zoo needrig, zoo boetvaardig
Ter aarde neerzonk voor 't Hoogwaardig,
Wie zulk een huivring overviel,
Wanneer de miskelk ingeechonken,
En 't heili g bloed werd uitgedronken,
Tot peed der redding van , hear ziel!
Gwy was verrukt ; hi,j had bid velen
Dies vromen zin vergeefs gezocht,
En wenschte dat hij vmden mocht,
Aan wie zijn harts mee to deelen,
Met wie to bidden near zijn wensch,
En die verrukkingen to smaken,

taw?

Ds YLAMIN4.

Die 't hart verheemlen van den mensch
En reeds in hope zalig waken! -Dear waren, die van stag tot step
Den snellen gang der liefde schetsten,
En hoe zi stilgt ten hoogsten trap,
Tot dat z" hartstocht wordt ten letsten ;
w}j schildren niet wet ieder man
Gevoeld heeft, of gevoelen ken
Ook was er in de min van dozen
Een refiner zin, een hoover geest .
Zoodat zij een beschriJ vmg vreest,
Die licht . . . beleedigend zouu wezen .
Zijn liefde scheen van hartstocht vijj ;
Zi) kende scherts nosh kooze4j ;
Haar scheen mots zm1 ,jks aan to klevetn ;
Aan velen scheen zi,~ veel to koel,
En slechts eon broeder1 jk gevoel,
Door weerzijdsch' eerbied opgeheven ;
Een kalme teerheid, die den gloed
Der opgebruiste drift niet kende,
Zich enkel tot de zielen wendde,
En goon gebied had op hot blood .
Hoe 't z}1, die Gwy, die alle dagen
De Schriften ijvrig onderzocht,
Des pelgrims voetzool had aedragen,
En 't Heilig Graf aanbidc en mocht ;
Hj, van wren alien lang voorzagen
Oat h j als menschenschuwe klerk
Zich toe zou wi,jden aan de Kerk,
Het monnikskleed eons aan zou gorden,
De wereld in een eel ontgaan,
Eon dweper, of eon heilig! worden,
Nam 't sacrament des huwl}lks aan.
Hi,j trouwde Machteld maar ontvlnchtte
Z jn goedren en zijn land, omdat
Hj _'t toornen van een maagschap duchtto,
Wier trots hij dus beleedigd had .
Hear wreveligen heat ontweken,
Trok hjj near noordelijker streken,
En vond in 't ledig slotgebouw
Van Poelgeest 't lachend huw1 jks •Eden,
Smaakte al der liefde zaligheden,
En d' aardschen hemel van de trouw .
Maar nu? Ach, sedert zeven woken
Heeft hem zijn Machteld niet gezien .
,,Hjj was van 't Huis verrelsd misschien?
Zjjn afzjjn deed hear 't harts broken ?"
0 neon! Dit zelfde slotgebouw
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Besloot den Vlaming en zjjn vrouw .
Maar hjj onttrok zich aan hear oogen
In d' onbewoondsten hoek van 't slot,
Wear niemand, near z jn streng verbod,
Hem voor 't gezicht zou omen mogen,
Dan hi], die hem, na elken nacht,
Een beta broods en water bracht .
Wat was van dit ~edrag de reden? .
(been stervling die bet west ; en zpi
Die hem beminde althans niet . Hij
Leefde in zjjn huffs met elk tevreden ;
Hij was gelukkig ; dikwijls had
Hij 't hear betuigd ; zijn oogen zeiden
't Aan ieder, die hem nadertrad . . . .
En ken een balder oog misleiden?
Neen, vroomheid, vriendschap, ernst, verdriet,
Dat alles ken vermommmg wezen,
Alleen 't enoegen huichelt niet
Maar last zich op hat voorhoofd lezen ;
Dear is een straal van vriendljjk licht,
Die schijnt om 's blijden aangezicht,
En liefl}jk blonk hj over dezen,
Terwi~l nit al zian trekken sprak
Dat hem nets kwelde, nets ontbrak .
Maar flu ! Helaas, voor zeven waken,
Was hjj des avonds onverzeld
De lags zijpoorte uitgesneld,
En zonder tot zijn ga to spreken.
Hij kwam, b}j 't vallen van den nacht,
huffs terug, wear hij met beven
En angst door Machteld ward gewacht .
,Wet had zoo laat hem uit-gedreven?" . . . .
Dear was hjj ! ,Wonder klonk z~n teal!
,Men breng m}l hcht in de oosterzaal ;
,,Mjjn tabbaard ; dronk noch avondmaal!
,Bid de eedle vrouw, voor ik 't begeere,
r Mj niet to naadren . Ik verzoek
Mn bijbel en getjjdeboek ;
,Breng die. 'k Beveel hear aan den Heere!"

opt

Zoo sleet de Vlaming dag aan dag,
In vests en eenzaamheid .
De dienaar, die hem 's mor ens zag,
Bracht altijd kort bescheid,
Als Machteld, met gesmoorde stem, „
Hem schreiend vroeg : ,Hoe vondt g}l hem?"
Het antwoord was verscheiden . Meest
Was 't in den eersten tad : Hij least."
Maar later kwam hij vaak verschrikt
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Terug ; den had zjjn. Heer
Hem norsch of grimmlg aangeblikt ;
En eindljjk wilt hij nauwljjks meer
Wat antwoord hjj der teedre vrouw
In hear bezorgdhaid geven zou .
- ,Uw Beer spreekt in zichzelf :- ,Hij trad
,De kamer haastig door." - ,H zat
Dear roerloos neder." - Hjj gebood
Mij uit zijn oog to gaan ." - T Zijn mood
Sprak woorden, die Ik niet verstond ." - , Bleek is hjj als de flood ." . . .
Maar ale des avonds om den heard
De kring der dienstbr: n was geschaard,
Dan werd aan dergeljjk bericht
Geheel een label toegedicht.
Dan werd er fluisterend gegist
Near de oorzaak, die geen hunner wilt .
Dan werd op lagen toon gemeld,
Hetgeen in d' omtrek werd verteld .
De een zei : T hem was voor vast verhaald,
Hun heer had 's avonds omgedwaald,
En op zjjn weg een heks gezien,
Die hem betooverd had missehien!"
Een ander zei : „flat in den nacht
Een vreemde brief was aangebracht ;
En flat hij, slaaploos, aan de poort
Verdacht gerammel had gehoord,
En luide stemmen in een teal,
Die hij niet kende, in de oosterzaal ."
Mom werd flit voor wear geacht :
De Vlamin was in 's Boozen macht,
En, 't zjj hid schuldig ware of niet,
De dowel voerde op hem gebied .
Ja, schoon 't door velen werd weersproken,
Does had een zwaren stag gehoord.
Hem had een blauwe vlam gegloord,
Zij had een zwavellucht geroken,
Die in de gang hear tegenstoof . . . .
Ach, onverstand en b~~ geloof !
Maar zoo giJ', in deer kouden tjjd,
Bij 't ongeloof van onze dagen,
Geen twijfelaar aan alles zijt,
Wat pole en hart met volley slagen
Doet kloppen en de ziel verbljJ dt!
Of zoo u ooit de ervaring streelde,
Hoe teer, hoe innig, hoe getrouw,
De liefde zjjn ken in een vrouw,
Dan zal de erinring zulker weelde
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U doers beseffen hoe de smart
Thane knagen moest ears Machtelds hart .
Ach ! de onrust, die dat hart verteerde,
Was ale haar teedre liefde grout!
zj stierf een duizendvouden dood,
Den dood slechts niet, dien zij begeerde .
1laar, z66 geloovig was haar min,
Ofsehoon een maalstroom van gedachten
Hear duizlen deed b}j dag en nachten,
Dear sloop geen argwaan tot haar in!
Geen achterdocht, geen kwaad verdenken
Van hem, die haar tech wreed verliet ;
Neen, zij begreRp zijn opzet niet,
Maar 't ken haar trouw geen haarbreed krenken!
,Fens!" dacht zij eens! - het ga hoe 't ga,
,Eens zal de dierbre zich verklaren,
A Eens meet zich 't raadsel openbaren,
rMaar, hemel! zij het niet to spft! ,

Mijn kracht begeeft me, zal me ontzmken ;
r 'k Wil sterven, 'k zal 't, en ras misschien!
r Maar last m jj & ns hem wederzien,
,Dan wil 'k, o dood! uw beker drinkers . . . .
„Dock Heere ! last uw wil geschien !"
Vaak sloop z j near den kleinen toren,
Den toren oven de oosterzaal,
Om dear den voetstap maar to hooren
Van haar onzicbtbaren gemaal ;
En dikes jls lag zj~ gansehe nachten
Geknield en bad met luider stem,
Sours voor zich-zelf, maar meest voor hem,
Het middelpunt van haar gedachten .
this bad ze ook heden, 't weenend oog
op 't zilvren crucifix geslagen
,Heer! geef mij kracht mijn kruis to dragon,
,Hoe zwaar 't mu arme vallen moog!" . . .
Daax treedt de dienaar voor haar oogen.
,Wet brengt gij, Wolfert! kwaad of geed?
Gj sch}jnt ontsteld -- spreek nit -- schep mood!
Wat zou maj nicer verschrikken mogen?
Uw Heer . . . ."
,,Verlangt . . . ."
,Z}jn gade?"
A Ja.
Hij wacht u ongeduldig ."
,'k Ga."
Neen'. In haar zetel zonk z j neder,
Bedekte 't aanzicht, weende laid :

r

GWY

DE

257

VLAMING .

,Helaas! . . . ik durf niet!" . snikte ze nit ;
Maar ras verhief de vrouw zlch weder.
Gesterkt gees ze en met waardigheid
Van d' eiken zetel, wischto de oogen,
En sprak bedaard en onbewogen
,Wel ; licht mij voor ; ik bon bereid."
G GVY.
Met huivring trad zj in die zeal .
Het was er donker. Niet een straal
Van licht, die door 't behangsel drong,
Pat voor de nauwe vensters bong ;
En Machteld zag, in dit gebied
Van duisterheid, hear gade niet .
Onzeker tastte zij in 't rood,
Tot dat hear hand een zetel vond
zj sloot bet oog, en siddrend zat
De jonge , burchtvrouw peer en bad .
De Vlamlng (zoo hj waar1jk dear
Aanwezig was !) sprak plot tot hear ;
zj word goon ademtocht gewaar ;
Ook zij dorst nauw1 jks aadmen, dorst
Niet zuchten, schoon hear enge borst
Door siddring word benauwd en vrees . . . .
Ai mij! die stilte was jets wreeds!
Maar eindlijk noemde een kranke stem
Hear naam - ja ! zil erkende hem!
Wel was hot droevige des Loons,
Waarop hij klonk, jets ongewoons,
Maar Loch, die naam word teeder, zacht
En zonder stroefheid uitgebracht .
't Was Gwy! hear Gwy! De vrees verdween,
Hij moest bid 't venster zjjn, near 't scheen,
En }lhngs vloog zj derwaarts been.
Zi,j vond hem, leenende aan den wand,
Het hoofd verb(~rgen in de hand .
zj sloeg hear armen om zjjn leest,
En hield hem aan hear hart gedrukt,
En was zoo zalig, zoo verrukt,
Als wear die gade dood geweest,
En nu, na hopelooze smart,
Teruggegeven aan hear hart .
En ook die gade •z elf, hjj scheen
Veeleer een 1jjk, een beeld van steep,
Door zucht noch kus verwarmd
Zoo onbeweegljjk stood hij dear,
Ale word Mi kus noch vrouw ,gewaar,,
PT
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En in zijn slaap omarmd .
Maar toen de heve, teedre vrouw
Z}jn aangezicht ontblooten won,
Was 't of hem, plotseling ontwaakt,
Een gifte slang had aangeraakt,
En hij verschrikte ; snel en stag
Stiet hij hear teederheid terug ;
Hij wendde 't hoofd ; voorkwam den kus,
Die op zjn hppen dalen moest,
En sprak op harden toon en woest :
~Neen, Machteld! niet aldus."
Een pauze volgde . Machteld schreide .
Haar raadselachtige echtgenoot
Trad near de dear der zeal en sloot
Die op hear grendel ; hij verbeidde
Een oogenblik op afstand ; kwam
Tot hear terug met groote schreden,
En plaatste zich bij 't venster ; nam
't Gordijn en rukte 't near beneden .
Nu stroomde 't licht der voile mean
De duisternis diet zale binnen,
En Machteld zag hare eegade aan .
Hoe schokte de aanblik hear de zinnen i
Dat trillend, scheemrend, zieklijk licht
Viel helder op zijn aangezicht,
En spreidde om 't hoofd een bleeken glens,
Gelijk eens Heil'gen stralenkrans .
Niet heilig scheen dit aangezicht
En aaklig blonk het, due verlicht .
Het was vermagerd rinds den dag
Dat hem voor 't laatst zjn gade zag :
De bleeke wang was weggeslonken,
Het helder oog scheen ingezonken,
En wild en schrikhlk zag hj rond ;
Ja, dear was wanhoop in zijn blik,
op 't fronsend voorhoofd angst en schrik,
En hardheid om z}"jn mood.
Wild vielen beard en lokken fleet ;
Hun koolzwart, glinstrende in dat lieht,
Gaf aan dat uitgevast gezicht
Verschrikkingen to meet .
Due zag hem Machteld voor rich staa .n,
En due verlichtte hem de mean .
Z bleef in 't donkey ;, want de straa,l,
Die schuins naarbmnen drong,
Verlichtte alleen meat hear genaaal,
M
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En stuitte wear, aan 't eind der zeal,
De beeltenis een$ ridders hang.
Ret was zijn vaders beeltnis ; hjj
Was jong nog op die schilderjj ;
Blootshoofds, in 't harms, stond hij dear,
yen rustig man van dertig jeer,
En vriendlijk werd zijn kalm gezicht
Besehenen door dien straal van hcht.
o, Hoe gansch anders dit gelaat
Dan dat van die bij 't venster staat!
Dit oog was klaar, die schedel blond,
Een stille lack speelde om dien mood,
Daar was een glass van vredigheid
op al die trekken uitgespread . . . .
Verschriklijk was dat onderscheid
Van zoos en vader!
't Was alsof
Dit denkbeeld ook den Vlaming trot.
Want dikwijls hield hjj 't zwervend oog
Near dat tevreden aangezieht,
Als met verborgen angst, gericht.
Maar eensklaps ziet h }j Machteld aan,
En z6G, dat hij den schedel bong,
Als om hear vorschend g to $lean .
D ! Daar was angst, ontzetting, schrik,
Verwjjt en vonnis in dien blik ;
was voor hear niet nit to staan !
t Was of dat vreeslj,jk oogelicht
Verterend brandde op hear gezicht .
Rij had gees deernis : streng en straf
Bleef op hear oog zijn oog gericht ;
Maar eensklaps gr}jpt hid 't siddrend wicht,
En - $toot hear van zich af.
Een denkbeeld grog , hear door de ziel !
Ret was een vrouwljk denkbeeld, dat
Tot nog hear niet getroffen had,
Maar nu, een lichtstraal, op hear vigil .
z sloeg een smeekend oog op hem,
Die hear dus norsch verstiet,
En sprak met diepbewogen stem
,Ik heb mijn vroegre schoonheid niet!'
„Uw schoonheid !" " - riep hij - „vraagde ik ooit
Hoe u de hemel had getooid?
tlw jeugd heeft nooit mij aangetrokken!
Voorwaar, gees vlechtinge der lokken,
(been blinkend kleed, gees gouden pracht
Behaagden me ooit in uw geslacht!
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't Verborgen hart, de stills geest,
Bekoorden mij in Machteld meest.
Z j waren 't, die mijn ziel verleidden . . . .
En nu, indien gij weten moat,
Wat bier mijn hart verkrimpen doet . . . .
Rampzalige! flat geldt ons beiden'." Hij trok haar tot zich, blikte in 't road,
En neap haar arm , met kracht,
Bracht aan haar oor zijn bleeken mood,
En zei toen fluisterende en zacht
„'k Geloof, dat wij . . . verdoemd zijn!"
~lrat?
Zei vrome Gwy de Vlaming dat?
Verdoemd? Verdoemd? Tot Machteld? Neen,
Dat zeggen was niet wat bet scheen.
En toch, haar Bade sprak bet uit,
Dat hartdoorsnijdende geluid.
Dat woord, z n blik, zijn woest gezicht . . . .
0! Alles ward haar schrikhlk llcht!
Op sans bevroedde zij de kwaal
Van dien rampzaligen gemaal ;
En Machteld hief zich op met kracht,
En zag haar ga met moed en sprak
In 't rustloos warend oog, en sprak :
,Wat heeft u in dien staat gebracht?
G}j }j1t - gjj z jt onzinnig." . . . .
, „Neen," Was 't fluistrend antwoord -- „nu nog niet!
De Booze heeft een kort gebied ;
H j last bij w1en mjj alleen.
Straks zal bij keeren . 0 ! ik ken
Hem reeds en west zijn tied.
Ik west in walk gevaar gj zi,jt
Zoo ras ik wear
. bezeten ban!
Maar flu
maar flu - Wees niet vervaard!
1k ban
. bedaard."
Hij poosde. , „Daar zijn oogenblikken,"
Dus grog hj voort op kalmer toon,
,Die ik niet afwacht zonder schrikken . . . .
En toch, ik ban ze reeds gswoon !
Neen, Machteld, dank niet dat ik ijle G j ziet mij in de goads wijle ;
t Is vreesljjk, Machteld! maar 't is waar.
Ik wilds 't u verzwjjgen, maar
Vermocht bet niet . Het is gesproken ;
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't Woord is zi n kerker uit ebroken ! . . . .
En, beter is bet dat g}1 t weet,
Eer gj God s vonnis tegentreedt!
"
Wd z~n . . .„
H. .~j zweeg .. Niet andermaal
Kon h}l die schrikbre klanken uiten,
De vreeslijkste in der menschen teal,
Sinds 't Eden achter hen moest sluiten,
Waarin dat heilvernielend woord
Eerst door de Slang was aangehoord .
En zeker, .t sloot ons a,llen buiten,
Indien niet Godes boilgena
Gebleken ware op Golgotha .
H}j zweeg en trad de kamer door,
En zag hear lang en pemzend aan,
En lei der vrouw de Heilga Bla~n ,
In t afschrift der Vulgate, voor :
„flier staat bet, Machteld! bier geschreven!
Wisch mi Jdie lettren, zoo gJi' kunt!
Ik hob eon gruweldaad bedreven,
Die ons goon uur van rust vergunt .
De Heer zal one verdoen voor de oogen
Der kmdren oozes yolks z n vloek
ons Maak m j~ di t tot logen .
Wisch m}j die lettren uit dit book!
Ha ! 'k heb nods de eerste kinderdagen
Z jn woorden in mijn hart gedra en
En voor zijn outer neergeknield ;
'k Heb, en van vromen geest bezield,
Gebiecht, gevast,, geboet, gebeden,
Den dowel en mi,jn vleesch bestreden
Ik heb van wet de Kerk bevel
Geen enkle letter overtreden !
De ketters haatte ik bovenal!
Ik heb, in negen Vlaamsche steden,
Een zuivergouden kandelaar
Doen zetten op bet hoogaltaar .
'k Heb, met ruw hnnen om de leden,
Geknield bi 's Heilands dierbaar of
En oP Calvarie gebeden ;
'
En k lei den pelgrimsstaf slechts af,
Om 't slagzwaard aan de ,heap to gorden,
Om schrik des Islamiets to worden,
Der Moron geesel, vloek en stiaf .
En nu! Dit alles zal niet baton .
Ik heb bet heilig pad verlaten.

~,
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Ik ben gevallen, diep -- ja, diep!
Ik keerde me af, waar God m}j riep,
Ik heb gezondigd, boven maten !
'k Had me op den steilen Libanon
Een naakte grotte moeten kiezen
En niet een enkel uur verliezen,
Datm4j den Heere heilgen kon .
Ik had, de stinkende aard ontvloden,
In boete, vaste, en lichaamspijn,
Den ouden Adam moeten dooden,
Den Heilgen Geest deelachtig zijn!
Tk had der wereld moeten sterven,
En Christus leven ; al mijn tijd
Besteden tot den goeden strij d,
Om eens de groote krone to erven,
Den uitverkoornen weggeleid!
Maar 'k heb - wie hoort bet zonder beven ? -»
'k Heb op zoo groote zaligheid
(Verworpehng) geen acht gegeven .
'k Was as de Rijke Jongeling,
Die weenend van den Meester grog!
MiJn heiligheid van vroeger dagen
Is uitgewischt en weggedaan, 'k Ben op mijn pad niet voortgenaan,
'k Heb Christus 't kruis niet nagedragen ;
1k ben b}j die van verre staan.
Ik was hat, die met 't zwaard zou slaan,
En zoo lafhartig rugwaarts deinsde, -Voor n4 j ook kraaide de uchtendhaan,
Maar vond berouw nosh boetetraan . . , ,
0 Farizeer! o geveinsde!
0 Valsche, huichlende apostaat!
G ward gedoemd tot erger kwaad !
'k oest daarom, daarom, wederkeeren,
U, u aanschouwen, u begeeren ;
Omdat ik afweek van m}ln pad,
Moest mij n4jn vleesch geheel verderven,
Mijn mel bevlekt zijn met een kiad,
Die nooit vergifnis zou verwerven .
Ik, die den Geest kon, dorst weerstaan,
Moest, en zijns ondanks, tot de hoyden
Des Satans opgeschreven worden !
Uw oogen . . . . Zie mjj zoo niet aan,
Nosh weep ! G j zondhgt met diep traan ;
Gj schreit slechts om uw lot en 't m}jne ;
G l weent niet om uw zonden ; flu,
Alleen die tranen voegen u,
Maar dat alle andre rouw verdw}jne !
Uwe oogen, zegge ik, hebben mj

tIWY DE YLAMING .

Doers vallen, doers verzinken ; gjj
Hebt mij verstrikt door toover}1 . . . .
1k minds u om uw vroomheid - 't z}j !
Ook zulke liefde was misdadig!
Want alle liefde was ons dood
En hel ! . . . Vrouw! onze schuld is groot . . .
0 God! woes barer ziel genadig!"" . . . .
~Helaas! dat ik u vallen deed,
Dat ge om miln liefde gaat verloren,
Dat is wel schrlkl}}k om to hooren
Dat is wbl schrik1 jk, Gwy! en wreed!
Maar 't zij zoo ; schoon ik nog niet west
Wat zonde of misdaad dear kon stokers
In reins min voor u to kweeken,
Zoo eon, ik was bet die misdeed.
Doch met wet naam ze uw godsvrucht beet,
Die zonde kan mij niet berouwen,
Nosh doet mU vreezen ; de Almacht west
Wat liefde is voor bet hart der vrouwen!
Welnu, ik draag de schuld alleen ;
1k kan, ik wil, ik most ze dragon ;
Werp ze op mij en verlaat mij ! Neen,
'k Ontroof goon uwer levensdagen
Den Heere. 'k Sta ears Hem u af;
'k Vil mij van 't offer niet beklagen ;
Ik bid slechts eon vroegtijdig graf.
Gij ,- immers is 't nog tijd van boeten?
Gil, vraag den Hedgers Vader, wet
Uw misdaad zal verzoenen moeten,
En keer terug op 't heilig pad.
De Heer, van wien ge u of moest wenden,
Om mij rampzalige aan to zien,
Zal u nog eons den Trooster zenden,
En onbekrompener misschien !
Zoo gj eon gruwel hebt bedreven
Door Machteld lief to hebben, heat,
Veracht, vervloek hear heel uw levers
.
Neon . . . . Neen, vergeet hear "
,'t Is to last."
Toen volgde er eon langdurig zwijgen,
Als op zoo'n uitspraak volgen most.

De wanhoop kan niet hooger stijgen
Dan wear men doze hooren doet.
To last - Noodlottig woord in 't levers,
Wear nets zoo duur is als de t}jd,

En ge immer in verzoeking z jt
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Hem ongebruikt terug to geven.
Te last -- Verschrikljjk! Zoo g j immer
Die woorden tot u-zelven spraakt,
0, 1k bezweer u, doe het nimmer
Waar 't boeten of bekeering raakt! Maar Owy . . . Hij had het uitgesproken!
De gruwel, dien hij zich verweet,
Moest door een eeuwlgheid van leed
Vergolden worden en gewroken!
En Machteld ? Machteld ? Ach z" wist
Niet wat ; het werd haar bang en anger ;
Hetgeen zU vroeger had gegist
Geloofde zij nu nauwl jks langer . „
Neen! Neen! onzinnig scheen hjj niet ;
Maar kon h}j schuldig zijn aan iet,
Dat geen genade kon verwerven ?
E Het we rd
i haar llicht in tt hoo d~ ; de kracht
Ontzonk haar ; schoon zi,~' mjjmrend zat
En peinzende, naar 't scheen, z j dacht
Aan nets ; zij weende zelfs noch bad.
Zij hield den doffen blik ter aarde,
e f zag haar onverstaanbren ga
Met ziellooze oogen rustloos na,
Zooals hg door de kamer waarde,
Of plotsling stilstond our haar aan
Te staren en weer voort to aan .
Sours ; schoon bet, in die ernstlge urea
En in zjjn toestand, wonder scheen ;
Stood hij op dwaze nietigheen
Aandachtig de oogen uit to turen ;
Betrachtte een luchter, of bezag
Een veder, die op tafel lag ;
Of volgde met de vingerspits
Den omtrek van een vensternis ;
Of zag bjj 't maanlicht doelloos uit ;
Of maakte trekken op de ruit ;
Of, naar het scheen, bedacht zich weder,
En trad weer rustloos op en neder.
Maar, . plotsm
lig voor haar stilgestaan ,
Zag hij z}jn gads toornig aan,
En sprak op schorren toon, die van
Lang zwigen
J bli'k
J droeg : n „Antwoord dan !""
Ze ontwaakte : Wat ?"
r ,,Wat? Vroeg ik niet,
Wat op uw bruidsdag z j geschied?"
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,Mijn bruidsdag?"
vergat misschien!
Gij hebt een vreemde vrouwgezien?"
,,Des vroegen morgens - een Heidin ;
Zij drong zich onze mooning in . . . ."
• En moat heeft ze u gezegd?"
Zij sprak :
(Maar 'k sloeg een kruis ; 'k geloofde niet ;
Geen Heiden, die 't verborgen ziet!)
Dit Huwlijk is vervloekt. Zij brak
Twee rozen van een zelfden tak ;
Z}j bracht de bloemen tot elkander,
En zij ontblaarde de een met de ander ;
Toen bliss zjj in de loess blaftn :
• Zoo zal list u en hem vergaan!
Gedenk aan Mara's woorden . , . .""
» ,Zij
,Verdween."
„, En dit verzweegt ge m}j ?"
,,o, 1k moist beter! Wist ik niet
Pat de Almacht op ons nederziet ;
Dat reins liefde ons hart verbond
Dat God de Heer zijn zegen zond
En moat gemaal mJ had gekozen ?" . . . .
„Neen! dat, rampzaalge, wilt gij niet!
0 Duidlijk teeken van de rozen!
Wil Machteld zien moat dat bediedt?"
Hij wees met uitgestrekte hand
Haar naar den wand
„Zie, Machteld ! Zie, bij 't licht der maan,
Die beeltnis aan!"
,Het is uw vader ."
„Ja, en de uwe !
Verschrik niet, gil niet, Bidder niet !
Wat bast of men teruggegruwe,
Als men z}jn vonnis voor zich ziet?"
Zj) zag hem aan met strak gezicht
,En van waar kwam u dit bericht?"
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a „Van haar, die van een zelfden tak
De twee vervloekte rozen brak .
Rampzalige ! voor zeven weken,
Kwam zjj voor ,t eerst in deze streken,
En vergde mb in 't beukenwoud
Een onderhoud.
Uw moeder, sprak zij, is gestorven ;
'k Ben half ontslagen van een eed,
Die mij tot nog toe zwijgen deed,
Wat u en Maehteld heeft verdorven .
13w eegade is uws vaders kind ;
'Hjj heeft een Vlaamsehe maagd bemind ;
Zij stierf in 't kraambed voor mjn oogen ;
lk legde 't wicht to vondling ; 'k zag
Het wel verzorgd den andren dig,
En ben nit Vlaandren weggetogen .
Na achttien jaren kom 'k weerom,
En vind u Machtelds bruidegom.
Maar 'k had uw vader d' eed gezworen
(En 'k was uw vader dier verplicht ;
Hij redde mij van 't veemgericht ;)
Dat noon uw moeder dot zou hooren,
Noch iemand hier op aarde : 'k acht
Een eed, hoe dier, van weimg kracht,
Omdat ik niets voor heilig reken,
Maar 'k wilde eens dezen eed niet breken !
Toch heb 'k uw bruid gewa,arschuwd ; zjj
Sloeg (vrome !) geen geloof aan n4j ;
En ale de zuster, zoo de broeder .
Maar zie uws vaders ring tot pand
Der waarheid ; 'k trok hem van de hand
Van Machtelds vroeggestorven moeder ;
lk droeg hem over zee en land!
Thins wil 'k en moet dit huwlijk brekf~n,
Ik keer terug na zeven weken,
En zoo ge uw zuster nag verzweegt,
Vat schuld op uw geweten weegt,
Zoo zal ik zelve tot haar spreken !

Welnu! straks komt z j! Vijftig dagen
Heb ik in wanhoop doorgebracht,
Doch 'k heb uit deernis nog gewacht
U eerder voor mijn oog to dagen . . . .
Maar zj zai hier zijn -- heden nacht!
Hoe zullen wj haar blik verdragen?
Thane kept gij alles - uw geslacht,
Uw schuld, uw gruwel, onze schande!
Ha! hoe zal 't klinken door den laude,
Tenzjj we
ale onze vader deed
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Dit vrouwmensch beedlen om een eed!
Het is verschriklijk . Machteld! waren
Oait zondaars zondiger dan wij ?
Sta m}j zoo dom niet aan to staren ;
Maar antwoord, antwoord vonnis m}j !
0 last n4j, in , dees helsche stonde,
Niet met min wanhoop, dus alleen!
Spreek! gjj hebt aandeel,m de zonde ;
Gevoelt gij al haar. schriklijkheen!
Spreek! gil als ik : wi,j 4jn verloren!
Roep al uw siddrend' of keer nit!
'k Omarmde een zuster in een braid -Moet ik dan aUes u doen hooren?
Gjj slaapt! op, zondares! ontwaak!
Niet mjjne alleen, 't is awe zaak!
1k wil alleen niet langer spreken 1k dorst naar woorden uit uw mond
o Zwijg niet! antwoord! geef een teeken
Van afschuw voor dit echtverbond!"
Maar Machteld zat aus zonder levee ;
Een schoone doode ; pijn1 jk schoon!
Toen, als door hooger geest gedreven,
Riep ze eensklaps uit op kalmen toot :
,W}j hebben onbewust misdreven ;
De Heere, Gwy! kan ons vergeven."
,,U? moog1 jk, Machteld! maar verstond
Gij geen der woorden uit mijn mond?
1k, ziet gij, moet verdoemd zijn, ik
Moest vallen in then helsehen strik.
1k heb den Geest weerstaan ; toen is
Den boozen vorst der duisternis
Doze almacht over mij gegeven,
En hem, hem lean ik niet weerstreven .
Ik hinkte op twee gedachten . 'k Durst
De stem der roepmg in m~~jn burst
Tenhalve eerst volgen, emduUk smoren!
Mij was de Rerk als braid beschoren ;
~k heb die braid veracht : welnu!
1k kreeg een andre braid, in U ;
1k had mijn wensch - ik ga verloren .
Zoo vangt de duivel d' uitverkoren .
Voor u (waardeer then zegen wel !)
U b1 jven boeten en gebeden,
U pelgrimstocht en kloostercel ;
Maar ik heb alien troost vertreden,
Voor mjj theta anders dan de hel !
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Wel heugt mij die gevloekte dag~
Toen ik gestraft werd voor mijn zonden ;
Toen ik met u voor 't outer lag,
En we ons to zaam in d' echt verbonden .
De zon verspreidde een waatrig licht ;
De sneeuwvlok stoof ons in 't gezicht;
De wind, als wij 't portaal inkwamen
Zoog achter ons de kerkdeur dicht . . . .
Wat rammelden die vensterramen!
Hoe zalig, hoe verrukt ik seheen,
Het was miJ , b j ons . binnentreden,
Toch eensklaps of w zwaar misdeden ;
Het hart kromp
van schrik ineen.
Ook warm we in die kerk alleen .
Een ander voert met vlugge schreden
Een magen- en gespelen •stoet
Den knecht des Heeren to gemoet
Geen mensch mocht onze z}j bekleeden ;
Ons huwljjk had mijn naam bevlekt,
Mijn moeders gramschap opgewekt,
En nu, wjj weten 't nu, met reden,
Schoon voor haarzelf den ook bedekt.
't Was of het waslicht niet wou branden ;
De koorknaap (weet gij 't?) kwam to last ;
Scheef zat des priestess plechtgewaad ;
De trouwring viel hem nit de handen ;
'k Zag al die wenken, mjj voor 't laatst
Nog door mUn goeden geest gegeven ;
Maar 'k werd tot voortgaan aangedreven
De duivel had mijn hart verdwaasd .
Nog, toes ik u mijn rechter gaf,
Ging m}1 een huivrmg door de leden,
Als wear die plechtigheid me een straf ;
Ik hoorde niet near 's priestess reden.
lk dacht . . . . aan dingen van 't voorleden,
Die niet behoorden bij dat feest ;
op 't laatst - ik zag mijns vaders geest
M}j fronsend, dreigend tegentreden ;
Juist sprak de priester 't AMEN nit ;
En ik toog henen met m}jn braid ;
Mj,jn vonnis was volbracht, en ik
Rampzalig sinds dien oogenblik . . . ."

m,j

't Was of zich zijn gelaat verzachtte,
Waarop een vriendljjker gedachte
Zich reeds b}j voorraad lezen het,
Als hjj dus voortging
„Weep zoo niet !
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Ach, weep niet! Doe mij niet gevoelen
Hoe teen ik u heb lief gehad! . . . .
En doe mij niet bekennen - dat
Die liefde nog niet kon verkoelen ! . . .
Ik moat niets weten dan mijn schuld ;
Ik mag mijn vonnis niet verzachten ;
En als me een week gevoel vervult,
Dan -- 0! bestrijdt hat, al mjjn krachten!
Ook dit is uit den duivel - Neen!
Mijn Zuster ! Machteld ! Ga flu heen !
Ontvlucht mij - zij ons afscheid anal!
Een kort - een koud - slechts ddn vaarwel!
Gees kus - ik kuste u zooveel males
In schuld en zonde en als uw man,
Dat ik 't als broader flu niet kan . . . .
Vaarwel! Laat mij 't niet weer herhalen!
Ik heb u lief dit oogenblik Vlucht, ear mijn toorn u weer verschrikk'!
Ik voel den duivel om mj dwalenI
Om Gods wil, Machteld I ga flu heen!
0, Bij die min, die eens ons blaakte,
En ons zoo diep rampzalig maakte,
Bezweer ik u, last mj alleen.
God . . . . Maar van mj geen zegen! Neen,
Hij daalde op u als vloekspraak seder . . . .
.
Vl
Noch hier, noch daar ! mm Ga heen, gga heen!"
,,Nooit!" gilt ze, en werpt zich aan zijn voeten,
En slaat haar armen om zijn knee :
,Niet dus is 't dat wjj scheiden moeten!
Ik wil mijn lieven broader zien
Ik zal uw zijde niet begeven ;
Ik ban uw zuster : 'k deal uw lot,
Dat kan niet zondig zijn voor God ;
Ik mag als zuster voor u levee .
Ik deal uw misdaad en uw straf !
Ik sta u nimmer, nimmer af.
1'k poog uw jammer to verzoeten .
W}j zullen saam den gruwel boeten,
w i zullen boeten tot ons graf !
De Heer zal zich verbidden laten Maar kann geen penitentie bates,
Moat gjl rampzalig zjjn : welnu,
Ook dat . . . . God! - ja, ook dat met u."
De dweper zag haar teeder aan ;
't Was of 't beklemd gemoed
Zich zou ontlasten in een traan
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Misschien een tranenvloed I
Maar eensklaps! God! wat ommekeeri
Zijn gitzwarte oogen schittren wee:,
Maar van nog woester glued !
Een koude siddring duet hem beven ;
Hij strekt 4jn armen krampig uit,
En houdt ze dreigende opgeheven ;
Zen mood gaapt near 't geluid.
Zijn wang vervalt ; zijn schedel nijgt
Ter aarde, en op zijn voorhoofd sti jgt
De wolk der razernij ;
Geheel zijn liehaam schokt en trip ;
H rijnslacht, schatert, kermt en gilt ;
Zion
n dowel is pal j.
Hij schudt zijn water van zich ; kruist
De kamer, met gebalde vuist
En woeste stappen door ;
Zijn redevloed heeft slot noch zip ;
H j mengt er vloek en scheldwoord in,
En b}jbelplaatsen, onvertaald
En buitensporig aangehaald,
Afgrijslijk voor 't gehoor . . . .
Maar, vrome Machteld bleef geknield,
En merkte niet haar eega's woede,
Maar bad, van hooger geest bezield,
Om bijstand tot d' Algoede.
Zoo baden Martlaressen vaak,
Gebonden aan den folterstaak,
En zagen, in 't gebed verzonken,
Niet hoe de vlammen om haar blonken.
Zij komen" - zoo rie h~ - wet komen z" hvroeg!
Laat af! Uw nabijz}jn is foltring genoegt
Wijk achter mj), eaten ! gi' kunt uw ebied
Wel voeren, wel foltren, al zie ik u met!
Ha! tulband en heupzwaard, gekromd ale een mean!
Ha! bloedige base, wet grijnst gij mij aan !
De held is gevallen en doemling ale gij ;
Verheu u en schater, de hel is nabjj 1
,Ook g}1 werd dan krank, en ook gij,ons gelijk ;
,Uw trots is geknot in dit duistere rljk ; , .
't Geklank uwer luite" - dus spreekt gj : „heeft nit,
,En maden en wormen verwachten hun bust.
„Hoe, morgenster ! vielt gij dus peer van den trans?
Hoe, zoon van den uchtend ! hoe derft gij uw
Gij, die Been heiden uw vloek hebt gespaard -,Hoe vielt gij dus zelf, en vermorzeld, ter aard?"

glens?O
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ITa! priester in 't miskleed, vertoon uw gezicht!
vw vloek is vervuld en de hel u verplicht!
Zeg, ziet gij dien sleep niet van juifren in 't geel ?
't Z4jn alien mile zusters in bruilottsfluweel .
- Goon rozen ! geen rozen ! neem weg uit mijn oog !
Wet rozen beneden en rozen omhoog !
C eon teeken des kruises ! Daar staat een heidin Ik lean ears hear zijde die kerkdeur niet in!
- Vervloekte, mijn lot heeft met u niets gemeens ;
Al bon ik geen christen, toch was ik hot eons!
.

.

Weg, hondsche heid'nen! weg van mij!
Ontziet u! - Gwy de Vlaming hoot ik Waan niet dat ik u dienstbaar zij, Neon! Christus ken ik, Paulus west ik,
l ear, toovenaren ! wie zijt gij ?
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Mijn degen! mijn degen! mijn lane en min zwaard!
Men
'M
e n breng mij een harnas, men zadele een paard!
Trek nit dat mw linnen, die pelgrimsrok knelt!
l k stik in die plooien, zij doers mij geweld !
Mijn beuklaar 1 mijn beullaar ! zij valise mij ears.
ik ken met , dien palster geen heidnen verslaan!
Ha! lacht niet, vermeetlen! noch juicht in uw~trots!
Eon oogwenk, en 'k blink in de rustinge Gods .
(gyp ridders! Heeft niemand een zwaard voor eon vrmd?
Eon zwaard, dat de levees der heid'nen verslindt?
Ha,
dolk van den sultan! gjJ schuilt aan mijn borst ;
Y
iv og z}lt gj met blood van barbaren bemorst,
'Fees welkom ! Nog eons zult
, . gai baden in blood !
Sterf, heks met uw rozen . Gj duivlengebroed ,
"
H{1 spreekt ; en van zjn handers snort
Pen scherpe vlijm van blinkend steal Pen luide g~'l klinkt door de zeal .
En Machteld ligt ter aard gestort.

HARA .
De morgen reel, maar traag en flauw
Geheel de lucht was donkergrauw ;
't Was mat en vocht en dompig weer ;
Pen fine regen daalde neeri
Dear lag eon vale treuri held
Op heel hot landschap untgespreid ;

S
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Een doffs tint, een doodsche schanw,
Een loodzwaar floers van 'smart en rouw .
't Pas een dier dagen, die 't gemoed
Naar d' avondstond verlangen doet,
Verzekerd dat geen straal van licht
Door wolken borers zal, zoo dicht,
Die slaaprige onmacht der natuur
Verveelt het hart, van uur tot uur ;
't Is of haar, roerloos uitgestrekt,
Een aaklig doodskleed overdekt ;
Het is of wind en vloed vereend
Een dof, een sleepend lijklied steent.
't Geboomte staat als neergebukt,
Gebloemte en kruid ter aard gedrukt ;
Geen vooglenzang vervnlt de lucht ;
Slechts wear een raaf haar nest ontvlucht,
Als haar de 1}jklucht tegenstinkt
Die door dien lauwen dampkring dringt,
Verneemt het oor haar wlekgeklep
En 't krassen uit haar kromme neb ;
Slechts wear de bontgevlekte meenw,
Die 't naadren van den storm voorziet,
De rimpling scheert van kreek en vliet,
Ontzet men van een rauwen schreeuw!
Maar 't neergeslagen harts haakt
Naar 't noodweer, dat zij kenbaar maakt .
Zoo n droeve dag ging Poelgeest op
En schemerde om zijn torentop, ,
0m 't somber• floers van nachtl}lk zwart
Te heffen van dit hors van smart,
En spreidde een nevel, dun en voos,
Om deze woninge des doods .
~+:en vrouw zat veer in de oosterzaal,
Te wachten op den eersten straal
En doofde, bij de schemering, .
Len lamp, die ears den zolder hmg .
Een grof en bruin gewaad, haar 't scheen
Eer voor een mannenleest gesneden,
Omgaf de ineengedrongen leden,
En Kong in plooien haar beneen ;
Een kleine kap van vuurrood Taken
Sloot om haar lokken, kroes en zwart,
En in wier schauw haar voorhoafd wend
Verborgen en haar bruins kaken,
Naar gitzwart oog scheen, enkel vlam,
Van vreemd, van oostersch vuur to gloren,
En zilvren ringers in haar ooren
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Verrieden den Boheemschen sta,m .
't Was Mara . Peinzend zat zij neder,
Het oog op Machtelds 1%jk gericht,
De brume hand op 't wit gezicht,
En langzaam sprak ze en bijkans teeder :
mind! uitgehlonken is uw licht!
G een balsems alley werelddeelen,
Geen kruiden van Egyptes grond,
Geen talisman of toovervond
Vermochten zulk een diepe wond
Ooit dicht to sluiten of to heelers !"
zj trad de kamer door . Daar lag
Een ander lichaam uitg estrekt,
Maar met geen droppel bloeds bevlekt ;
Ret was des dwepers lijk ; zi3,' zag
Zi'n oog verdraaid, zijn mond verrukt,
Zjn wenkbrauw p}jnlijk saamgedrukt,
En zonder dat een huivering
Haar door de stoere leden giug ;
Maar, met onafgewend gezicht,
Sloot zij den Vlaming de oogen dicht .
,Rust, moorder!" sprak zij : ,deze nacht
Heeft u den doodssteek toegebracht.
Uw zwak, uw uitgevast gestel
Moest zwichten in dien laatsten sehok ;
Uw bloedsloop werd verstoord ; toen trok
Uw hart zich samen, pjnh,jk snel !
En de ijlings opgestoven vloed
Heeft op uw harsens uitgewoed,
Tot dat de vonk was uitgebluseht,
Tot dat gij koude vondt en rust."
Zij poosde : ,Mara ! 't moest zoo wezen .
Gil hadt het aan de blauwe lucht,
In heldre starren dus gelezen ;
Voorwaar, het noodlot is gedueht .
Maar," sprak ze, en trad wee, Machteld nader,
„0 Gij verstootling van uw vader !
Ik wilde u hoeden voor 't gevaar,
Dat altijd spookt om onze bende,
(Een zwervende en verworpen sehaar!)
Voor al de jamm'ren, die ik kende ;
Doch 'k had u beter dienst gedaan,
U mee to voeren op mijn wegen,
U op mijn sterken rug to laftn,
En onversehrikt, door storm en regen,
Met u de wergild in to gaan .
0, Toen zij uit uw moeders schoot
I.
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U opvin en uw aerate kreten
Mocht hooren, hoe kon Mara weten
Dat ze u zou b}lstaan in uw dood !
En zij, die u tot moeder strekte,
Indian zij ooit of ooit ontdekte
Dat een heidin u de ooger sloot
floe zou hear de afschuw 't hart doen rillen,
Hoe zou zlj 't woord weerspreken willen . . .
En toch - 1k kus u in den dood!"
Zij knielde near bjj 't lijk en drukte
Een kus op ,t voorhoofd van de vrouw,
Wear nooit meer kus op dalen zou ;
En als zij over 't lichaam bukte,
Prof 't zilvren crucifix haar oog,
En hief zjj 't met een lash omhoog .
,Was 't waarheid, wet deer twee geloofden,
Dat dear een hel was onder de aard
Een hemel boven hone hoofden,
Waar goad of kwaad hun was bewaard ;
Ward aan den mensch een tweeds levee
Na 't doorstaan van deer dood gegeven,
Was da r en r ch er n een wet,
Was dear eenGod, op 't kwaad verolgen ,
Hoe wreed zou hen de straf vervolgen,
Wie zulk een
uwel heeft besmet .
Maar dooden! n
gij wordt ontbonden!
G hebt u-zelven slechts gekweld,
En u een nachtspook voorgesteld,
Waar enkel nachtrust wordt gevonden .
Uw stof keen tot hat stof der aard,
Het vocht vermen
zich met de stroomen ;
En de edam, aan uw borst benomen,
Sti
o de winden hemelwaart ;
Zoo waaitwet bliss en stroomt wet vloeide
En wet er in uw aadren gloeide,
En wet er in uw oogen blonk,
Zal, opgegaan tot hooger sferen,
Mni Aldebarans gloed vermeeren ,
Of Mixers hells schittervonk.
t Is alles uit : de liken keeren
Tot de elementen : 't is gedaan!
Geen bloedsehuld kleeft u langer aan ;
,
U zal geen enkel kwaad meer deren .
Vergaat, vergaat! gij moogt vergaan!"

en,

G
G
G

G

G
JG
G
G

G

G

G

H1er zwee
Wij haer
Zi,j, moest
Vervolging

de heidensche. Bekla en
alleen, de dooden niet!
des onspoeds barschte slagen,
en ellende dragen,
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En zonder helderder verschiet.
flu de morgen dagen,
Waarin hun vrijgemaakte ziel
Een beter lot to beurte vial,
War vreezen, 1 jden is noch klagen!
Zij beiden hadden vroom geleefd,
eloofd bemind ebeden
h
Denoieiland als hun Heer beleden '
En naar godzahgheid gestreefd.
Een ruwel hadden zi bedreven,
Maar in onwetendheid, en h j
A1 t ovrige in zijn razeri j .
Denzulken kan de Heer vergeven
Of, denkt gij, wischt dit zwart besluit
Geheel ears helder levers nit? . . .

Voor heal, zou

I

G
G
G
G
G
q

G

G
G
G
r
G
G
G
G

SG
G
G
S
G
S
G

Zil dachten t, die hun beider liken
Het voorrecht van gewjden grond
Ontzegden. Op hun graf kuil stond
Noch heihg krurs noch naam to prig ken .
Zh" waren vreemden in dat oord ;
Geen zielmis ward voor hen gehoord ;
Hun dienstbren vluchtten of vergaten ;
Des Vlamings maagschap kwam en zag
Niet waar hun doode broader lag,
Maar wat hij hun had nagelaten .
Een nieuw bewoner trok op 't hues ;
Hi deed die droevi ste alley zalen
`Met
1 , zwart behangen, Machtelds krais
Gwy s dolk ears een der wanders pralen ;
Die zag men blinkers, als hat licht
Der mean de vensters in mocht stralen .
Hjj metselde de zaaldeur dicht ;
En als een vreemde o Poelgeast beidde
En vraagde : „Wat is hiergeschied?"
Was alles wet de slotvoogd zeide . ~~
„Verzoek de booze geesten niet !~~

AANTEEKENING .
G
In de nBeschr}lvmg van de Heerhjkheid en hat Dorp Alphen, aan
den Rhijn" door P. Plemper, met konstprinten geciert" en to
Leaden in den dare 1714 gedrukt, least men, onder't vermelden van
eenige bjzonderheden omtrent bet hues PoELOEEST, onmlddelljk na
hot verhaal van den moord aan Jonkvrouwe Aleide gepleegd, op
bladz. 127 het volgende : ,Zeeker Vlaams Edelman, op hat huffs Poel-
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geest woonagtig, en in volley minne met de zijne leevende, begon
,ziek en droefgeestig to worden, zomtjjds praat ~uitsiaande, die naar
wanhoop sweernde . Meszen, en wat sehaden kon, Meld men nit de
,weege. Zijn vrouw, met twee .kinders gezeegend, bezoekt hem in de
kamer char hil mi~merde . Hij sluit de dour, en gaat een Poos met
'er wandelen, en, als vermoeid, op de bedsteede zitten, char een
zoom van seherp verborgen lag, dat op zijn rapier pleeg to steeken,
,waarmee hij die jonge Bloom, in 'er vlerertwintigste jaargetjjde,
,en ook zigzelve vermoordde . Deem zaal wierd met rouw behangen,
,en geslooten, waarna char niemand voet moor in zette ."
Ziedaar den eenigen grondslag van hot verhaal, dat men gelezen
heeft . Koelbloediger vermeldmg eener hoogst tragische ebeurtenis
zal men wel niet kunnen aanwijzen ; maar zj trof mil niettemin
en bracht mij tot de conceptie van zulke omstandigheden, zulke
iarakters, en zulke hartstochten, als ik n4j verbeeldde dat een
derbelijk feit konden to weeg brengen . Mijn r Gwy de Taming"
is niet antlers dan de dichterl jke oplcssing van hot raadsel bij
Temper,
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Voleind is 't woord
Voor u niet, voor mij niet, voor niemand, wiens hart .
Waan toch niet dat het zondigst, misdadigst gemoed .
Waar diepe smart bet hart vervult
Waar Verleiding u nadert met vleitaal en zang
Wanneer de Eon hear dwarse stralen
Wanneer gij lacht, den tintelen uw .oogen
Wanneer
,n voorhoofd rimpels krljgt
Wat buigt ge u neder, o mijn ziel
Wat feesteljjk hozannagalmen
Wat houdt ge 't hoofd ter aard gebogen
Wat maakte in 's lands historieblaren
Wat schenk ik u dear gij verjaart
Wat schudt ge uw maven op, en trappelt voor de poort
Wat slaapt het zacht op 't blauwsat jnen kussen
Wat stervhng zal zl,jn barsens kwellen
Wat zijt gemet uw zuigling aan de borst
Wees vrooljk, essche- en elzenbosch
Wees, wees gegroet, gil kleine vrlendjke engel
Wel is de Zoon van God op aard
Wel to duizend! wet is 't heet
Wel woodt aan u nog menig traan gewijd
Weizalig hid, die Christus heeft gevonden
Wie bidt net voor de levensdagen
Wie gaat mee, Over zee
Wie heeft op aard de prediking gehoord
Wie is 4j, die dear statig naadren zal
Wien zoekt gij op vermoeide voeten
Wie revelt of Verstand en Hart elkander krenken
Wil dwalen om als stekeblinden
Wweten nets den dit : , dat w}j nets weten"
Wijze achterdocht is een goad harms, enz
Wi1 ~zijn een natie van S t a v a s t ; net wear
Wi lem draagt een gulden hoed
Wordt bet in der golven drang
Zeg niet : de vreugde der jonkheid is kort
Zeg rein, Teeuwis Van der Steven
Ziedaar de dag weer opgegaan
Ziedaar den nacht, den zwartsten nacht
Zit wet in je leuningstoel
Zoo dikwijls ik uw hoofd eshuwd
Zoo h j hun smart had aangedaan
Zoolang ge een woord in 't hart beslmt
Zoo was dear aan uw beup geen zwaard
Zoo was het u geen sera genoeg
Zoo zegent God de aartsvaderijke tents
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GEMENGDE GEDICHTEN .
EERSTE BUNDEL.

AAN HET NOORDEN.
Blondlokkige, die op den ijsberg troont,
Aan de opperste as der wentlende aard verheven ;
Die 't edel hoofd met sneeuw en kegels kroont ;
Een schepter voert, waarvoor de volken beven ;
Het blauwend oog vrijmoedig om u sleet,
op de onsehuld trotsch, die in uw boezem zetelt,
En met den bloc des levees op 't gelaat,
Het Zuid beschaamt, dat zich in wellust baadt,
't Ontzenuwd lijf met zingenieting ketelt,
En d' ondergang in weelde en dartlend tegengaat !
Van u gaan kracht en levee nit en cooed
En heldendeugd, die edel en vertrouwd is
Als 't blauw metaal, dat aan uw blanken voet
Den bodem spiert, waarop uw Croon gebouwd is ;
Gezondheid vlot uw zuivre lippen af,
En stroomt van u het zieklijk Zuiden tegen,
Pat, halfverteerd en bukkende over 't graf,
Geen kracht meer kept den die uw adem 't gaf,
En 't waagt door list uw grootheid op to wegen,
U, die 't doen zwijmlen kunt door 't draaien van uw stay!
Blauwoogige, die schoon en onbesmet Gelijk de sneeuw waarvan uw gronden flikkeren -Den vasten voet op zee en stranden zet,
Laat in uw vuist 't ontzaglijk wraakzwaard blikkeren w
0, Tuchtig gij, - van u alleen verwacht
Euroop nog heil in zwakte en machteloosheid, De Snoode, die met God en Hemel lacht,
Die dengd, en eer, en recht, en plicht verkracht
En sehaamteloos 't gebied voert in hear boosheid :
Het Zuid, dat ons't verderf door bloed en beenders bracht .
Dear zit zij neer ; een schimplach op 't gelaat,
In 't zwervend oog der boosheid tintelvonken
Dear zit zij neer in 't blinkend prachtgewaad,
Van eigenwaan en wellust zwijmeldronken!
Zie, hoe die kroon hear zwarte vlechten siert,
Die bandloosheid en driest geweld hear gaven,
Hoe schaamtevreemd hear hand den schepter zwiert,
Hoe haar verrand en onrecht lijfstaffiert,
1
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AAN H&T NOORDEN.

Haar troop zich vest in 't eerlia'k bloed der braven,
Hoe zij, voor 's Hemels oog, en Hel en Duivlen viert .
Zij strekt de hand tot naar uw zonen uit,
Die zwijgend 't hoofd voor haar bedwelming bukken,
Vertrapt hun recht, maakt hun bezit ten bait,
En juicht zich toe met keet1end hartverrukken ;
Z}j vult hun 't oor met vleitaal ale fluweel ;
Zij blinddoekt met verleiding hen en logen ;
Zij sleept hen voort in 't schand1jk dwanggareel,
Schikt zorg en smart en onrust hun ten deep
En lescht zich 't hart aan weeldes zwijmeltogen ;
Zij huwt zich aan .t bedrog, opdat zij gruw'len teel' .
Krijgsvaardige ! wat toeft gj~'1 Hef u op !
G ord met uw zwaard de blanke heap ten leste .
Eens trof uw wraak de Roomsche sloor den kop,
Toen zij heel de aard door beestl}jkheid verpestte ;
Eens zondt gij, ale een sneeuwval van 't gebergt,
Uw zonen of in breedgesehaarde benden ;
Toen wreekten zij den Hemel, lang getergd,
Herstelden de aard, ontzenuwd en ontmergd,
En deden 't rijk van sehande en ontucht enden Nog eens hun cooed geblaakt, hun strijdbren arm gevergd!
Ja, wek hen, doe hen opstaan in hun maeht ;
Zend ze uit, geljk een eenig man verbonden ;
Hard, hard hun 't ljjf, en stevig met uw kracht
De vuisten, die de greep van 't zwaard hervonden !
't Geldt deze maal d' onteerden Tiber niet :
De Seine thane bespoelt den troop der boosheid .
't Verderf der aard wart welig waar zisj vliet ;
Haar never is 't, die 't outer prjken met,
Waar ontucht wordt gewierookt en godloosheid ;
Van waar de pest begint, die one door de aadren schiet .
Verplet die macht, die de aard verderven zal,
Zoo niet uw kracht, uw wakkre deugd 't verhoede,
Zoo niet uw macht, in fiere reuzenstal,
Den moedwil toomt in niets ontziende woede!
Gesp, Noorden I gesp het stalen harnas aan !
Ten strijd, ter wraak, voor 't half ontwricht Europe !
Het Zuiden kan en zal en moet vergaan ;
Gij kunt het, g}j den kop to morzel slaan ;
op u alleen is alley braven hope, Gesp, strijdbaar Noorden! gesp het stalen harnas aan!
Maar - reine G eest, die over . : t Noorden waakt !
Licht hebt gij reeds de vonniswilzende oogen

BRENDA .
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Van 't werelddeel, dat eigen hell verzaakt,
En 't wis verderf in de armen is gevlogen,
Gekeerd, uw troop reeds omgezet ; verstiet
Ge ons werelddeel, als 't uwer hoede onwaarde,
Verneemt rinds lang Europa's noodkreet niet,
Terwiji ge alleen genegen nederziet
op 't jonger deel, de nieuwer helft der aarde,
En steunt ge Amerika in 't wassend rijksgebied?
Wee onzer dap, en heil dat heilrijk land,
Zoo 't, frisch van jeugd en onverminkt van krachten,
Niet ondermijnd aan hart of ingewand,
an Orde en God zijn voorspoed of bljjft wachten !
Amerika, Amerika! uw jeugd
Vervange Euroop, die wegsterft in haar zwakte ;
Bestier en vorm en richt u naar een deugd
Van beter tUd, die niemand onzer heugt, Maar hoed u voor de ontzmdheid die haar knakte!
Ga bij onze' ondergang een toekomst in van vreugd!

BRENDA .
De vorm is lieflijk, die uw schoone ziel omsluit,
En zuiver is die ziel en sehittert heerh~~kk, uit ;
Ze is ,,als een blinkend zwaard in een fluweelen scheede" ;')
Maar zonder scherpte of spits voor wien 4j zich ontbloot,
Een werktuig slechts van liefde en vrede,
En dat met wonders dreigt nosh dood,
0 gij, die niemand kwetst, wie zou U kwetsen kunnen?
Die al wat leeft bemint, wie leeft en mint u niet?
Wie, dien gij d' aanblik van uw lief gelaat wilt gunners,
Die niet in iedren trek uw vriendljjk harte ziet?
alien die uw zaehte atom slechts eenmaal aan mocht hooren,
Verrukte niet die toon, zoo liefdrijk en zoo zacht? . . .
0 i.' die allen kunt bekoren
Zeggzijt gij van een aardseh geslacht?
Dan zeker zijt ge in 's tiemels gunst geboren,
Opdat gij, schoon naar lichaam en naar ziel,
Eon mensehdom, dat het beeld der godheid heeft verlori*
Herinn'ren zoudt van welk een toestand het verviel .
3)
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0 V&AAG VIBT WAT WELLUST Dl~ DICUTI{R GENIET . -~ MARIA .

0 VRAA(I MET WAT W ELLUST DE DICHTER GENIET .
0 vraag niet wat wellust de dichter genet,
Als bet blosje der schoonheid bezwjjkt op zjjn stem ;
Als de ontroering in tranen versmelt voor zijn lied,
En de sterkte des mans zich vernedert voor hem ;
Als de weerzm, ontwapend, bet hoofd buigt tar aard ;
Als een rimpel van ernst zich vertoont op 't gelaat
Van wiens hart voor genoegens en jdelheen sleet,
En de juichtoon des dartlen een poostj,jd bedaart ;
Als de trots zich terneerbuigt, de boosheid verbleekt,
En hat hart van den edelen zwelt, wear hjj spreekt .
Maar verstomme de lof en verdorre de kroon!
Break de faam hear bazuin, die zjjn glorie verhief!
Van hear zwellend geluid wacht geen dichter zijn loon,
En geen volksgunst, geen ophef, hoe luid, is hem lief.
Zou een konmg hem loonen met paarlen en good,
of verhoogt hem hat teeken eens ridders de borst,
Die ebied voert tot zelfs o hat hart van den vorst
En zijn adel van God en de hemelen houdt?
Is de beuzlende lofspraak der wereld hem waard,
Hem, wiens teal profetie is en niet van daze aard ?

'
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Schoon roosje, dat zich uit de zwachtels windt,
aliens lieve blafn geen wreede zon deed bleeken,
alien dwaze trots hat hoofd niet op doet steken !
0 gjj z jt schoon en tevens smet loos!
De bloc, die zich uw kaak ten zetel koos,
Is 't vuur nog niet des hartstochts op uw koonen,
Is nog niet die des argwaans, die verschjjnt
Zooras de zoete onwetendheid verdwijnt
Der ondeugd, die hear net spreidt om de schaonen ;
Is nog niet die der zelfmm, die ontgloeit,
Zooras de aaf der schoonheid harten boeit
En martelt,
de zegewachtende oogen
Op elks gelaat bewondrmg lezen mogen .
En zoo uw mond zich tot een gljmlach plooit,
Die lath is kalm, oprecht, en zacht, en nooit
Bedrieglijk nog of valsch voor die vertrouwen
Dat zulk een lack jets goads belooft van vrouwen .
Ja, zoo uw schoon bevallig is en meer,
Het is nog net verschrikljk en verwinnend ;
Het werpt nog geen aanbiddren voor u near,
Of doet bet hart, schoon vurigljjk bemjnnend,

a
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U vlieden als noodlottig ; -- want gij epeelt
et G evaarl }jk spel nag niet met mannendriften,
Noch hebt geleerd hoe men op 't hart beveelt,
Als God de Heer met schoonheid heeft bedeeld,
Hoe boezems wondt, die m' eertjda heeft gestreeld,
En heel den kelk des levees kan vergiften
Van hen, wier hart zich heeft betrouwd op 't goon
Men 't eenmaal , gaf, maar weer terugnam ; neon!
Nog schuldloos 4~t go en onbewust van 't kwade,
Dat gij vermoogt ; onwederhouden spilt
Ge uw gunsten nog ; ,- eons rekent gij 't genade,
Indien gij op den 1i,jder afzien writ,
Dien gij, geboeid aan uwen zegewagen,
Nog met een lath zjjn smarten eischt to dragon .
Onnnoozle ! als ge uw minzaam lichtblauw oog
Zoo kalm verheft, zoo vriendlijk blikt in 't rondo
Dan voelt mijn hart zich neigen, lieve Blonde!
Te wanen dat mijn wrevel zich bedroog !
4, loochen gij wat ondervindmg leerde,
Wee., wat min jeugd van uw gevierd geslacht
In argloosheid gedroomd heeft, en gewacht ;
~tTees, wat ik gaarn in iedre vrouw vereerde :
Een voorbeeld van zachtzinnigheid en deugd,
Trouw, edel, braaf, oprecht, good, zacht en zedig,
ie andrer leed tot room gedijt noch urea gd,
En nooit met woord, of lath, of bhk memeedig ;
'Noes in dien hof, waar menig bloom misleidt,
Een schoone coos met doornenloozen stengel ; -Voor wie nog lacht en droomt, is iedre vrouw een engel ;
Maar gij
dan zult gij 't z jn, voor wie reeds waakt en schreit .

AAN SERENA .
OP IIAAR TWEEENTWINTIGSTEN JAARDAG .
Man !
Thou pendulum between a smile and tear .
BYnox.

Ziedaar de dag weer opgegaan,
Die u ter wergild ingaan zag ;
Toen vond hj~ in uw oog een traan
Nu mooglijk op uw lip een lath .
Een traan, een lath, ziedaar ons lot !
To lachen en to weenen, tot
De Dood, die rouw en wellust stuit,
Ons de oogen en de hppen sluit.

LAN s$RENA .

Een lack van Hoop, Gevoel, en Rust,
Van $almte, in menig vreedzaam uus,
Van Mingenoegen, Levenslust,
Een lack voor de inspraak der Natuur ;
Een hemellach van Dankbaarheid,
Voor Hem, die ons door 't leven leidt ;
Een lack van Menschenmin en Deugd,
Ziedaar -- ziedaar de levensvreugd.
Een traan van Moedloosheid en Vrees, , .
Een traan, waar Hoop of Troost verdwnlnt,
Waar 't schoon Verschiet, dat ons verrees,
Ineenstort, waar de Dood versch}jnt,
Waar ons of andren 't noodlot treft,
Waar 't hart zjjn eigen schuld beseft,
Een traan, met een gebroken hart
Geweend, -- ziedaar de levenssmart .
En vaak, waar 't oog in tranen staat,
Breekt door den traan een glimlach been ;
Vaak siert een bljjde lack 't gelaat,
Die droef besterft voor bang geween ;
En dikwerf veinst de mond een lath,
Waarin bet hart niet deelen mag ;
En vaak, schoon 't ooq zijn aandrang tart,
Ontwelt een stroom van tranen 't hart.
En somt jds is de traan jets zoets,
En is er balsem in de smart,
De lack, een foltring des gemoeds,
De vreugde, bitterheid voor 't hart .
Want somtjjds weent bet oog van Vreugd, -Geen glimlach, die zoo 't hart verheugt !
Of is 't de Ilaadloosheid die lacht, Geen traanstroom die zoo 't hart ontkracht!
0 wel hem! die in vreugde en smart,
Hetzjj hjj glimlacht, 't z j hij weent,
De kalmte voelen bljjft in 't hart,
Die Deugd, Geloof en Hoop verleent :
Wel hem, die menig zoeten traan
Ma-g~ schreien op de levensbaan,
Wel hem, wien menig stille lack
De kalme lippen plooien mag .
Dat zi,j uw deel -- uw lot op aard! 0, Zoo ik 't u beschikken mocht,
Daar was u niets dan vreugd bewaard,
In glimlach-gloor en tranenvocht!

7

EENS KUBERS KLACHT .
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Voor 't minst, die Macht, die 't al bestiert,
~reve u, dat als ge uw jaarfeest viert,
Ge, in zuivre weelde, lacht of schreit
Van Vreugdgevoel en Dankbaarheid.

EENS KUSERS KLACHT I
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Vertrouw den matters limlach niet
dor gelaat,
Die omdwaalt op
Welks doodljJk bleek het zielsverdriet,
Dat aan mijn harts r knaagt, verraadt ;
Maar minder nog die valsche vreugd,
Wier dartle woestheid u verheugt.

;~

Die glimlach schijne u kalm en zacht :
Hij veinst, hij liegt ; geloof hem nooit!
De weemoed heeft hem voortgebraeht,
De smart mijn hppen this geplooid ;
't Is 't blosje, waar de wang van gloort
Eens jonglings, wien een tering moordt.

,~
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S

En toch, beklaag mijn , toestand niet,
Zoolang die lack mi,~n mood omzweeft ;
Dan draag ik lijdzaam min verdriet,
En niets verzet zich of weerstreeft ;
Dan, onderworpen aan mjjn wil,
Is al mijn droefheid kalm en stil.
Maar als die glimlach mJi' verlaat,
Een hooge blos mjn kaak ontsteekt,
Mijn kalmte in woestheid overgaat,
Di vurig uit mjn bhkken spreekt :
0! hen dan deernis met den strijd
Van een, die dan verschriklijkst l jdt!

'

Want als ik bllldst en vroo1jk schljn,
En enkel scherts ben luim en gBest •,
Dan krimpt mij , .t hart van zielepijn,
Dan foltert mid xnijnweemoed 't meest : •0! waan dien staat n4jn blijdsten niet,
Het is mijn wanhoop, die gij ziet.
Ha! zoo ik schertse en juiche en lack,
't Is razernjj van 't brekend hart ;
Wat u genoegen schijnen mag,
Is niet dan overmaat van smart,
Van smart, die kracht en geest vernielt •
Een kranke lacht zoo -- maar hij ielt !

--

VERDORVENHEID .

Alleen des avonds, als, in 't wood,
De zon, bereid ter rust to gaan,
Nog om de toppers draalt van 't bout, Dan waait mij troost in 't koeltjen aau,
J n 't voor„evoel eens vroegen doods .
Verkwikt mjj voor een korte pool .
J a sterven, sterven ! onberoemd !
Zoo bong, en echter onbeklaagd,
Als een voorbijgegaan gebloemt',
Den worm niet waardig, die 't doorknaagt ;
3a! sterven! en slechts hierin groot,
Dat hij niet aanklaagt wie hem doodt!

VERDORVEN RFID.
"aan toch niet dat bet zondigst, misdadigst gemoed,
Dat de ziel, die in euvlen en snoodheden baadt,
Nooit een eedler gedachte in haar binnenste voedt,
Nooit een trachten naar deugd en verbeetring verraadt!
Als een firstling van good, die de donderwolk zoomt,
Doch haar duister nict scheurt, noch haar bliksem betoomt
Die van binnen reeds dreigt met vernieling en smart,
Zi,j'n die beetre gedachten in 's onverlaats hart ;
Als een hagelwit schuim op den zwarte' oceaan,
Die, door stormen beroerd en van monsters doorkruist
Zich in schriklijkheid opheft en nooddreigend bruist,
Even vlug tot verdwijnen, als ras tot ontstaan,
Is dat trachten naar deugd, dat zijn boezem doet slaan .
Maar die poging tot beter in 's boozers gemoed,
En die milder gedachte, die soma zich verraadt,
Dat kortstondlg weerhouden van 's onverlaats voet
op de duistere wegen van dwaling en kwaad
Pat ontwaken, hoe kort, nit den zw jmlenden roes,
Waar hem boosheid in neerstort en zml jkheid streelt,
Als een wufte gedachte ears iets edels en goeds
Hem bet beeld der verloochende reehtheid herteelt,
Grieft den boezem to dieper van hem, wien zijn val
Met verachting en deernis en huivrmg vervult ;
't Is een lichtstraal op 't donkey tooneel van zijn schuld,
Die zijn heimelijkst kwaad aan den dag brengen, zal ;,
,t is de maatstaf der ondeugd, die heerscht op , zun zees,
t Is bet peal, dat u zien last hoe redloos h}j viel .

AAA ARABELLA. - ZWABT EN BLAUW .
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AAN ARABELLA .
6

r j lacht dan tintelen uw oo en
WVane zachten
gloed, die koestert en verheug t ;'
..
En, liefl~k beeld der onbezorgde jeugd !
Bjj wie u ziet ziln zorg en leed vervlogen .
Maar wjkt van u die glimlaeh van geneugt,
(Gij 4jt een mensch, en zou hij duurzaam wezen F)
Is mijmrende ernst op uw gelaat to lezen,
Of stoort de smart uw blij'dschap en uw vreugd ;

'
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Blinkt daar een traan van weemoed in uw oogen,
En is die wang, zoo blozend anders, bleek,
Dan maakt uw schoon 't gevoelig harte week
Van die u ziet door droef head neergebogen .
Maar ik, die weet dat u geen onspoed drukt,
Dat nog geen smart uw teeder hart doet kwijnen,
Zie op uw wang met vreugd die bloc verdwi,jnen,
En zoo gig weent, het streelt mil en verrukt .
Want als dat hoofd in weemoed nederbukt,
Dat liefli,jk hoofd, zoo vreemd aan eigen sinarte,
Dan, weet ik, spreekt de deernis in uw harte,
Waar andrer hand des levees distel plukt.
Erbarming is iets hemelsch on deze aarde,
En odlijk 4jn de tranev die zi' schreit ;
Maarr schoonst in u, die, rijk aan zaligheid,
Nooit zelve een wen] van wreeder lot ontwaarde

r
la

ZWART EN BLATJW.
(NAAE T8 . MooRE .)

c

Het gloeiend gitzwart oog
Schiete al zijn dolken rood,
Gevoelloos voor wien 't wond'
Of doodlijk treffen moog :
Het blauwe kwetst geen hart,
Of 't lenigt graag de smart,
En wien t een dolk moog wezen,
't Sehept wellust in 't genezen .
Het zwarte ze a ons dit :
,Heb eerbied
r mijn gloed'.
,Zoo g}) mid hulde doet
,Licht dat gj m}j verbidt!"
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LIEFDE. -- TROUW.

Maar 't blauwe fluistert zacht,
Daar 't vriendl jk lonkt en lacht~ :
,,Ik wil u toebehooren,
„hits liefde u 't hart doe gloren!"
Nu, zeg mij eens oprecht
Voelt, liefste, uw boezem niet
Wat mij de blauwheid zegt,
Die m' in uw oogen ziet?
Of zijt gij de eenge vrouw
Met oogen zacht en blauw,
Die minnaars zou ontvlieden,
En liefde weerstand bieden?
LIEFDE.
(NAAR WILBYE .)

Heb n4j niet lief om dat of dit,
Om oogenblauw of voorhoofdwit,
Om slanke leest of vluggen voet,
Of om mijn al to teer gemoed :
't Zjjn louter jjdelheden ;
Wilt gij volharden in de trouw,
Zie me aan met de oogen van een Vrouw !
Bemis uw lief a om niet met al,
Zoo hebt ge shoos dezelfde reden,
Die uw verliefdheid voeden zal.
TROUW.
Moor$ .)

(NAAR TH.

Het zeil weerkaatste de avondzon,
De zee was rood als bloed ;
Al wat mijn liefd e snikken kon
Was dit : o keer met spoed !
Ons schip zwierf om door menig zee,
En toefde aan menig strand ;
Maar 't zij de kou mij huivren dee,
Of door de zon verbrand,
Op elke zee, in ieder oord,
Nooit zag ik 't west in gloed,
Of altjJd hoorde ik weer dat woord :
o Beer, o keen met spoed!
En zoo m jn hart u soma vergat,
't Was in 't gevecht ; slechts dan,

DE RIDDER VAN sT

1ar . - AAN BERTHA .
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Wanneer ik de oogen op mij had
Van menig dapper man.
Maar zoo, in 't woeden van den strijd,
De min vergeten waar,
,.
Zij gaf den roam zin waarde alti~d,
Na 't wi,jken van 't gevaar ;
En als de rust der zege kwam,
De drift had uitgewoed,
Pas 't of 'k op nieuw dat woord vernam
o Deer, o keer met spoed!
DE RIDDER VAN ST. JAN .
Een ridderlijk knecht tong vol cooed naar 't gevecht ;
Geen volmaakter zat immer to paarde ;
Geen bekwamer dan hij in gekoos en gevrij,
Geen zoo koen met der lance en den zwaarde .
Ieder jonkvrouw in den lande sprak er met verrukking van,
En zjj liet een zuchtje glippen voor den Bidder van Sent Jan.
Naar zijn . helmkamtooi zag men 't eerst op 't tornooi,
Waar zj,jn speerpunt de vroomsten versaagde ;
En z66 muntte h}1 uit met gezang en door luit,
Dat geen meistreel een kans met hem waa de.
Ieder Jonkvrouw, die hem hoorde, trilde er tot in 't hartje van,
En haar oogje bleef geslagen op den Ridder van Sint Jan .
Zijnhelder oog blonk als een tintlende vonk,
Zjn wangen als rozen zoo lustig ;
Nergens hooding zoo net, of zoo nobel een tred,
En hij stood, o jn voeten zoo rustig.
Ieder jonkvrou~, pie hem aanzag sprak ; Ziedaar een heerlijk man!
En zjj schreide om die gelofte van de ridders van Sort Jan.

AAN BERTHA .
0, Ik mistrouw u, ik mistrouw u ! ; Neen, gij zjjt
Niet wat g}j schilnt ; ik heb me in u bedrogen.
Wend of van mij die onschuldveinzende oogen!
Zij liegen, zij misleiden. Maar de tild
Is om, dat 'k aan uw blik geloof sloeg ; dat ik
Vertrouwen stelde in 't blosje, waar uw koon
Van gloeide. Zie, in vroeger dagen had ik
Een eed gezworen dat gij goed waart, goed als schoon !
Maar nu, - ik heb gedroomd, ik ben ontwaakt ; ik zoo u
Niet kunnen haten, maar di't zegge ik : ,Ik mistrouw u ."

AAN B$$THA .
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En vraagt gij hoe 'k mj~ u verbeeldde ? -- 'k Hield
U voor een angel van zachtmoedigheid en hefde ;
Onnoozel, oed, en van geen zucht bezield,
Waardoor gij't hart, van wie hat z}jn mocht, griefde ;
Niet hdel, slat behaa .gziek, door geen lust
Bewogen om to schitt'ren, om to pronken,
Maar needrig en dier schoonheid onbewust,
Die u van God zoo heer1 jk was geschonken.
Gees hulde vroe t gij, geen bewondring - Neen!
Die zedigheid versierde u, die verlegen
Zich b"na schaamt dat zi' behaa t ; en 't scheen
Me eon sieraad, dat hat kostbaarste op kon wages.
Eenvoudig waart go en kmderlj k van hart ;
En 'k minde u om dies eenvoud ; want zij ward
Op aarde zeldzaam, maar ik zag ze in u . . . seen, meende
Ze in u to zien ; in u, die zoo veal goads vereende
Met zoo veal schoons en heerl}jks, als ik dacht!

Die beter waart dan heel uw lief geslacht,
de deugden van uw kunne de uwe wares,
Maar a aan hear fouten vreemd bleeft ; niet omdat
G die vermeedt, maar nooit geweten hadt
Dat -z_ j' bestonden. Ach ! wear is de droom vervaren,
Waarin uw beeld mij zoo beminlijk scheen?
wi,jl_ al

- Gewis ; die droom, dat lieflijk beeld verdween ;
De sluier viol ; ik ken u . Onbedachte,
Gij hebt u-zely' , verraden ! Neen gij waart
Niet beter dan die ik uw mmdren achtte,
Niet beter dan zoo vales! Ook Uw aard
Is ijdel, wuft, en zwak . Gij schept behaben
De gifte bloom der Hulde aan 't hart to dragon,
Die ge aanneemt van wie ze aanbiedt, 't zij zijn hart
Pan wellust gloeie of liefdesmart.
U is t genoeg, indien m u naakt met huiviende eerbied,
Genoeg, zoo go op de reeks van uw bewondraars neerziet,
Wier vleitaal en wler lof u prikkelt, wear uw guest
Hen streelt, en hopes doet, gelooven en vertrouwen.
Helaas, zoo speelt ook gij de wreede rol, wear vrouwen
Hear hell in vmden! Zoo verstaat ook glj de kunst
Om harten to does bloeden aan een wonde,
Die gj ze toebracht, maarniet heelen wilt, als ge eerst
Ze aan u verknocht, gevleid hebt en beheerscht,
En dan verstoot.
Zie, onbedachte ! dit is Zonde ;
Bit, maar dan menig kwaad, wear go u met schrik voor wacht,
Misdadiger dan veal dat gij misdadig acht .
En dit kunt g}j ! Gij, die op 't vriendljlk wezen,
Den vrede draagt, den hemel en do deugd,

ZOETHEID .

De opreehtbeid in uw teedren bilk doet lezen,
Op 't effen voorhoofd kalmte en vreugd!
Ach ! 't is ook gears verdorvenheid des barters,
Die u zoo wredd, zoo schrikl jk weeed maakt ; neen'.
'L Is onbedachtzaamheid en i,jdelheid alleen,
Die de oorzaak zj,jn wil zulker smarten ;
't Is zwakheid, die uw hart verleidt . 0 Keer
Terug, en wzzs, die gij mij sc$EB&T tevoren!
Doch 't is to last ; -- wear de eenvoud is verloren,
Daar keert zij nimmer, nimmer wear.
Vaarwel ! Ik heb me in u bedrogen ; 'k draag u
Geen heat toe of verachting, - maar beklaag u.
ZOETHEID .
0, ik bemin die fulpen poez}j ;
Wier verzen 't oor door zaehtep klank behagen,
Als zweefden ze one, op vlinderwiek gedragen,
Als toners nit Aeoolsehe harp voorbij ;
Zoetvloeiende ale hat rimpelende water,
Waarmede ears zwoele, een zwakke zefir speelt,
Als golfje ears golf zijn zwelling mededeelt,
En de never raiseht van murm'lend vochtgeklater ;
Die woorden kiest, welluidend, vol, en malsch
Als 't zacht satijn der frissche maagdenboezems,
Ale 't bladfluweel van der violen bloesems,
Of 't lauwe dons van Venus duifjes, ale
Hear teedre hand dat gladstreek om burs hale ;
Een taalmuziek, die slechts voor maagdenlippen
Gesehapen schijnt en ze afruiseht op een toon,
aliens melodie ons streelend klinkt en schoon,
En enkel weelde in 't smeltend hart doet glippen !
Die vloeizaam zich ontwikkelt en beweegt,
Als oliestraal op koningshoofd gevloten,
Wear priesterhand de heilge zalf kruik leegt,
Zacht, lenig, overvloedig uitgegoten .
Ja, zulk een teal is 't die aan weelde en lust
En liefde voegt, die slechts genoegens ademt ;
Dione, wen ze op 't rozenleger rust,
Dat om hear hoofd z}jn balsemgeuren wademt,
Wier milde walm hear in bedwelming suet ;
Daar 't windje, dat hear plooiloos voorhoofd kust,
En koelte brengt voor 't gloeiend wangenblozen,
De stengels schudt van lelien en rozen,
En d' uchtenddauw, die uit de kelken spat,
Op 't golveZd hal ellustig near doet druppelen,
t poe el ve be prenkelt met dat net ;
Daar om hear been de minnegoodjes huppelen,
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VERLEIDIN( .

En spelen met den kostlen gordelband,
Die 't mollig 1}jf ontgespt werd door hear hand,
Of, in de lucht op donzen week geheven,
Rondom hear hoofd in dartle kringen zweven,
Hear leden, blank als 't vlokkig schuim der bear,
Waaruit z reel, met rozen overstrooiend,
Of 't lieve hoofd met versche mirten tooiend,
Een brume kroon opt blond en welig hear .
Maar weg van mij verwijfdheids flauw geteem,
Wear heldenmoed en mannendriften spreken!
Waar vuur of gal den bloedstroom heeft ontsteken
Dear voegt geen teal als laffe honigzeem .
Dear dreun de zang in onverheelde forschheid .
En wijze en zoet- en gladheid of met norschheid!
Dear klinkt alleen wet grootsch en stout is schoon,
Dat wie hem hoort mag siddren van den toon .
Geen vloeizaamheid, geen afgevijlde woorden,
Maar kortheid, kracht, vuur, waardigheid, en drift!
Geen bloods hand neem hier de citerstift ;
Stoutmoedig grijp ze en manlijk in de akkoorden!
Zoetvloeiendheid -- wie die ze hier vergt? Hij
Vrage eer den storm een zoete melodij,
Die buldert, giert, en klatei t ; de eikenkruinen
Als halmen breekt en neerwerpt ; strand en duinen
Verstuiven doet ; den brullend' oceaan
Met woest geweld op 't siddrend land doet horten ;
Den trotschen burcht ten bouwval nederstorten,
En hem den schrik om 't harts slain .

~'
~~

VERLEIDING.
Wear Verleiding u nadert met vleitaal en zang,
Met oneerbaar blanketsel op vooihoofd en wing,
En in dartel vertoon en bedwelmende real,
U veilokt met den honig dei• etrookendste teal :
0 ! dear ken hear de deugd van den sterken weerstaan,
Dear de blooheid des zwakken nog vluchtend, ontgaan,
En, de hartstocht moog branden in 't snelbruisend blond,
Nog ken reden gebieden ; de deugd blijft behoed!
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Maar niet zoo, wear zij naakt met een train op de koon,
In de kracht der bekoring van t ljdende schoon ;
Waar zij Tleit noch verlokt, maar zich stort eau uw voet,
En de deernis zich ver t van 't verteederd gemoed .
Dear bezwjjkt ook de vroedste, ook de vroomste, eer hilj 't west,
En hij valt hear in de aimen, tot zonde gereed ;
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En nog droomt h}j van deugd, ears den boezem der schuld,
Tot verw}jt hem komt wekken, berouw hem vervult .
0, heb deernis met hem die onwilhg this vie!,
En veroordeel zijn zwakheid noch vonnis zijn ziel ;
Want misschien is hil beter en eedler deng }j,
Die geen proef to doorstaan hadt, zoo schrik1 jk ale h j .
Ja, doorzoek u het harts enn beproef uw bestaan,
En denk na hoe het ,u in zi n pleats wear vergaan .
En verbid een verzoeking, de zwaarste van alien,
Die zoo listig verlokt, en zno zeker doet vallen .
SCIIEIDEN .
0, De etonde des scheidens is bang,
Die ons 't bijzijn van dierbren ontscheurt,
En de traan, die ons vloeit van de wang,
Door het doodsbleek der droefheid miskleurd,
En de zucht, die ons stijgt uit het hart,
En de klacht van den staamlenden mood,
Zijn slechts machtlooze tolken der smart,
Die de ziel in ons binnenst doorwondt .
Maar geen afscheid zoo wreed voor 't gemoed
Geen vaarwel, dat den boezem zoo grieft,
Dan wear 't hart u verloochenen most,
Zoete Hoop ! die 't zoo teen heeft geliefd
Dan wear gij ons uw bijzijn ontrooft,
En alleenlaat met jammer en smart .
Die ons lust en genot hadt beloofd,
Met genoegen en vrede voor 't hart .
0, Die proef is to zwaar voor 't gemoed,
Dat in 't leed zich aan u had verknocht,
En het hart van den moedigsten bloedt,
Hoe 't zich sterken en louteren mocht, Als de nacht op ons dealt, die uw gloed
op ons pad voor een wj1 had gescheurd,
En 't vaarwel one van 't hart komen most,
Dat ook gij van ons vergt op uw beurt .
Dat vaarwel brengt den kanker in 't hart
En de bleekheid op 't wager gelaat,
't Bukt het hoofd onder 't juk van de smart,
En geen troost, die nit menschen is, beat .
Zoo geen Hemel 't gebroken gemoed
Voor bet wee der vertwijfling bewaart,
Zoo geen godsdienst voor wanhoop behoedt,
Pie zal heelers, wie troosten op aard 2

~
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DE DBOE GEESTIGE . - ONSTANDVASTIGH1ID .

DE DROEFGEESTIGF .
Nooit heeft hij heil geproefd, of zaligheid gesmaakt,
Die zoo zijn ziel bezat of zijn gemoed vervulde,
Dat z j de erinnering aan smart of leed niet duldde,
En hem ondachtig aan de droef heid heeft gemaakt .
Der wergild zoetheen doen hem denken aan hear plagen ;
't Genot der vreugde wekt hem 't schrikbeeld van de smart ;
De zaligheid der rust schlJ nt, voor zijn somber hart,
Het haatlijk, dreigend beeld des kommers op to dage .
Het is niet dat hij waant dat vreugd, geluk, en rust
Alleen aan kindren voegt, en dwazen sleehts gelust,
Of dat het dichters past het hoofd ter aard to bukken,
De somberheid van d' ernst, de bleekheid van de smart
To veinzen op 't gelaat, dat vroeg gerimpeld werd,
En, waar men laeht, een traan van weemoed weg to drukken.
Het is niet dat zijn hart zich toegeeft in het Teed,
't Zwartgallig opzoekt en, zich-zelven ongenadig,
Zich smarten inbeeldt of, ondankbaar en baldadig,
Zich met de doornen grieft en 't rozenbed vergeet ;
Hot is niet dat zijn ziel hear heil stelt in to dwepen,
Het lijden plicht waant, schoon de hemel vreugde bracht,
Of, strenge anachoreet, de bloemvallei veracht,
Om op de kale rots het levee voort to sleepen.
Maar 't is dat zijn gemoed de vreugd der aard mistrouwt,
Het zaad des onspoeds in de bloem des hells aansehouwt,
Het voorspook van den nacht des daags ziet opgerezen ;
Dat, waar de bljdscha in triomf wordt omgeleid
Zijn oor de stem van den Vermaner onderscheidt,
Die b j hear feestkar roept : ~Gedenk een mensch to wezen!"
't Is dat zijn geest niet wordt verhelderd door het licht
Rondom hem, maar veeleer zijn eigen mistig duister
Heromdraagt en het werpt op alley dingen luister,
Zoodat hem niets verrast of schittert voor 't gezicht .
Het is dat op zjjn wieg een sombre schaduw daalde,
't Is dat z n ziel den weg des weemoeds toebehoort ;
Zoodat ze, bracht hear 't lot waar vreugde en b1 jdschap gloom,
Verlegen om zich ziet, ale ieniand die verdwaalde.
ONSTANDVASTIGHEID .
Voedt ge een pjnljjk verdriet, waar uw levee van
nt,
Wear uw hoop, waar uw hell, waar uw rust b}1 verdwilnt ;
Dan waardeer ik uw leed, den gevoel ik uw smart,
Want ook eens was die foltring de kwaal van mjjn hart.
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BEGOOCIIEL1NG} .

En indien gi
dat g a uw smart nooit vergeet ,
~J ~elooft
~
Pat daar heeling noch balsem bestaat voor uw leed,
Dat voor eeuwig u , hoop en geluk zjjn ontroofd :
Ach, zoo dweept grj ; maar eons heb ook ik hot geloofd .

S

En toch komt hid, die tjjd, als het hart nauwljjks meer
Zich 't gevoel kan verbeelden der smart van weleer ;
Dat a uw 11 den herdenkt met verzuchtin noch traan
En
nieuw wordt begoocheld door hoop en door wean.
Eerst verlieft gjj op 't bed, waar ge uw schedel voor bukt,
En gJi' koestert de smart,
die u alles ontrukt ;
,.
Want die smart is poetisch, is edel, is schoon,
En ook distlen versieren, gevlochten ten kroon .
Ma ar op a ens wr e ekt de ho op zic,
h h ar neemt haar gezag,
En vertoont zich uw' oogen met bloemkrans en lath ;
Gjj herkent die gehefde uwer jeugd, en de smart
Verliest langzaam haar recht op 't verruimende hart.

6

Ongetrouwe ! Verstoot haar uw boezem zoo wreed?
0! Gelukkig indien ze, als g}l haar, u vergeet!
Dan omringt ge u de slapen met rozen, en vraa
,Of de ondankbre bestaat, die van de aard zlch beklaagt?
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BEG00CHELING .

Zeg niet : de vreugde der jonkheid is kort,
Vluchtig haar schoon, ras haar bloemen verdord .
Hjj, wien haar weelde nog zalig doet wezen,
Spot met uw wijsheid en lacht met uw vreezem .
Zeg niet : de ureagde der J'onkheid is kortu
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Zeg niet : de liefde is lets. wafts in de vrouw,
ZinljJk haar teerheid en i,~del haar trouw !
Hij, die zjjn heil van haar lippen bljjft wachteu,
Latht me tuw wrev 1e en s pot met uw klachton .
Zeg niet : de liefde is jets wafts in de vrouw .
Zeg niet : het vuur van de geestdrift verkoelt,
Wat u verrukt wordt eens nauwljjks gevoeld!
Hem, wien haar vlammen de borst nog doen gloren,
Meent in die taal slechts uw koelheid to hooren .
Zeg niet : het vuur van de geestdrift verkoelt.
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tens komt de tJ~ d, dat ik wtJ s ben als gi,~ ;
Eons toont de wereld haar dwa,asheld ook mi,j ;
V
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Maar in de lente aan den winter to denken
Zou me in 't genot van hear zaligheid krenken,
Eens komt de tJi.'d, dat ik wJi's ben ale g}l
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In Frankrjk, wear geen mensch, in onze jammerdagen,
In vrede stilzit bij zijn heard,
Wear reedlooze eerzucht thane 't koelbloedigst hart doet jagen
En door de groofste hersens vaart,
Is 't al gewoel en drukte op de openbare straten :
Met heesehe keel en hoogen krop,
Wil elk aan 't staatsgebouw zijn invloed kennen later,
En maakt er snorkend aanspraak op ;
Dear warrelt het dooreen wet vuist of tong ken roeren,
Po 3et en Reednaar en Soldaat,
Al wie op 't breed tooneel een rol me~ent nit to voeren,
In 't groote drama van den Staat ;
't Komt al ter marktplaats op , van kaaien en nit stegen,
En hjjgende, en gejaagd van voet,
Vertoont men zich aan 't Volk en steekt het allerwegen,
Met geestdrift, de aamen to gemoet .
En zeker! 't Volk is groot, nu 't zich van alle toomen
op eens zoo schittrend heeft bevrijd,
En, ziende dat zijn werk gelukt is en volkomen,
Rust ale een worstlaar na den strild,
't Is schoon, die breedgesehoft Kolos, wiens reuzenleden
Een handvol schaamle lomPen dekt,
Als 't u het wambuis toont, waarin bet heeft gestreden,
Door 't bloed des legerknechts bevlekt ;
De woeste Slooper, die het vuur legt aan de tronen,
En, in de hitte van den brand .
De sehepters om zich keilt en hoepelt met de kronen,
Bezoedeld door zijn vuile hand!
Maar 't is belachenswaard, dat naakte Yolk to aanschouwen,
Met bloote kruin en barren voet,
Zoo ale het zich verstout een koningshof to houen,
Een vorstelijken vleierstoet!
Ja, 't is belachenswaard to zien, hoe lage zielen,
Niet door zijn vuilbeid afgeschrikt,
Met beedlend smeekgebaar voor 't Volk ter aarde knielen,
of 't ook genadig nederblikt!
Te hooren hoe men 't vleit en opsteekt order 't kruipen,
En burger-recht en ream verbeurt,
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Door 't zeggen : ,Schoon is 't, als we uw eeit van bloed zien druipen,'
Fn dat bet rood bet geestig kieurt ;
Dat de onomkoopbre Wet slechts afhangt van zijn Willen ;
Gerechtigheid 's Volks wenken wacht -Onwetend dat haar zwaard, of hanklijk van Zijn grillen .
Liefst de onsehuld moordt, de braaf heid slacht .
Is dit bet noodlot dan van wie zich menschen beaten,
Dat steeds bun rug zich buigen moot
Moat dan 't Gepeupel ook zich-zelf een Afgod weten,
Walks outer men met eerbiedgroat?
' erheft men zich alleen om diaper zich to krommen?
Vergat men daze waarheid dan :
,Alleen de vria heid is 't, die m' in hear heiligdommen,
Niet, tenzj staande, aanbidden kan?"
Ach . alien zjjn w in een gruwelt~,ld geboren,
Een t}jd, verschriklijk duizendwerf!
W aari
aarin
n bet zonlicht nauw bet zaad trekt uit de voren,
Of 't valt tar prooie aan zelf bederf ;
W aarin de Baatzueht steeds haar rauwen kreet doet hooren,
Waarin nets edels tieren mag,
Waarin de Deugd zoo ras verstikt is as geboren,
Waar elk slechts held is voor een dag ;
Eon tijd, waarin Geloof en Goede Trouw en Zeden
Een glimlaeh wekken op 't gezicht,
Waarm hot heihg kleed der Schaamte, d' arm ontgleden,
Vertrapt tar aarde nederligt ;
Fan ware slijkeeuw, die, zoo velen als wij leven,
Ons 't kleed bezoedelt ganseh en al ;
Waarin de wereld naar veraehting schijnt to streven,
En roam draagt op haar diep verval .
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En toch, indien die poel, waarin wij nederzinken
En blindlings dolen op den tact,
Zoo daze nacht, waarin zoo schaars een star mag bhnken,
„ Wier lieht bet twiJ fiend oog verrast,
Op eens, bj~ Coeval, zich een Wreker zag verheven,
Van kloek verstand en forschen bouw
Eon i en held, die in de raadzaal niet zou haven,
En voor geen moordbjl siddren zou ;
Zoo zulk een vrije ziel zijn meerderheid hot gelden
En, na bedwelming van 't Gemeen,
Zich kronen liet door hen, die eerti,jds wetten stelden,
Wier schot- en lotgenoot hil scheen ;
Ha! 'k zou als Dichter en als Burger hem bezweren :
,0 gij, zoo groot in rang en moed'.
,Ontzie n immer 't oog tar diepte been to keeren ;
,Vraag niet : wat kruipt er aan mien voet?
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• Last daavrend handgeklap van uwen room gewagen,

T En 't yolk, zich koestrende in z jn zon,
,U zweren dat hot eons, in staatsie omgedragen,
,,Uw l}lkbaar volgt naar 't Pantheon ; . . . .
,Ga voort! vervolg uw weg! vraag niet wat ze u beloven!
• B edenk, dat als zijn gril 't besluit,
• Dat zelfde yolk uw asch nit de urne weg zal rooven
• En strooien ze op de winders uit!
,Ga voort! vervolg uw weg, tot boil des Staats besloten,
,Met reuzenkracht en heldenmoed,
,Ofschoon ge in 't eind uw voet aan't moordschavot zoudt stooten,
•En 't oversprengen met uw blood!
,Moot eindl jk voor bet scherp van 't beulzwaard, tuk op slachting,
,Uw holder hoofd en groote geest
,Ook bukken --'t Z j ! Zoek.niets, bejaag niets dan's yolks achting ;
• Maar vrees zijn liefde, vrees haar meest!"
0 Volksgunst! Volksgunst! Is zij niet de groote Onkuisehe,
Voor ieder veil, die tot haar naakt,
Zoo slechts zijn blood voor haar van schandlijke ontucht bruise,
Ziln arm naar haar omhelzmg haakt?
Ze is als de Zee! De Zee, eerst kalm en schoon en rustig,
Het licht weerkaatsende in kristal,
Welluidend suizende, of ze lieflijk en wellustig
Een tweede Venus baron zal ;
De Zee, die 't kuisehe strand haar zuivren kus doet smaken,
En 't frisch maakt door haar ademstroom
Die op haar zachten schoot den scheepling 't angstig waken
Vergeten doet in zoeten droom! Maar straks die Zee, als eon Bezetene opgerezen
Van nit haar sluimring, - woest en wild
Zich toonende als Reuzin met wangesehapen wezen,
En de armen dreigende opgetild!
Omzwierend met gehuil, de baron losgewrongen,
Bij bliksemlicht en donderknal,
En loeiende als eon stier, die straks, met woeste sprongen,
Zich op zijn vijand storten zal! Dan, wit van woede en schuim en bevende allerwege,
Verdraaid van oog, en scheef van mood,
Rolt zij zich over 't zand en, reutlende als eon veege,
Slant zij haar naaglen in den grond .
Dan, eindlijk afgemat, met machtloos knarsetanden,
En ademloos, en uitgewoed,
Valt ze op haar koets terug, maar werpt den bleeken stranden
Nog mensehensehedels toe en blood.

.y r.,~r~te~r~e~ ~ c~e~r~e~e~e~c~e~c~c~c~r~e~r~rrtr~e~c!
1ti IJ WETEN.
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WIJ WETEN .
Wij weten niets dan dit : dat wij niets weten,"
Zei Socrates. Maar Socrates is dood ;
En sehoon men nog zijn spreuk niet heeft vergetenr
Men heeft ze aithans van haar gewicht ontbloot .
De man, die heden haar gepast dorst heeten,
Vond zeker ook in 't kervelsap den dood ;
En zonder dat men dagen lang en nachten
op 't traag retour van eenig schip zou wachten .
Onze eeuwis de eeuw der kennis ; de eeuw van 't licht ;
Dot weten wij, en leerden 't op de scholen .
Voor ons gebrild of ongebrild gezicht
Blijft
kleinschijnt
nosh groot
verborgen of verholen
't Heelal
ons doorschijnend
; 't kleinste wicht
Weet van ,den bol, die plat is aan de poles" ;
En heeft een bol, die, 't zij dan plat of spits,
~cheepsruimte voor de hoogste wijsheid is .
Ontdekkmg, vinding, vruchten, resultaten,
Mijnheer ! Onze eeuw felt nog gees veertig jeer,
En heeft op dit punt reeds meer recht van prates
Dan al de vorige eeuwen met elkaar .
Want wet, wet hebben zij ons nagelaten
Van wetensehap? - De kunsten leaf ik dear
Een hoop, mijnheer! van gissingen en droomen,
Waarmee w% niet veel verder zouden komen.
Maar ons, n4jnheer! ons weten is gegrond ;
Ons weten is met dan wiskunstig weten .
BESPIEQLI(a hoort gig niet uit onzen mood ;
Het woord, om zoo to zeggen, is vergeten .
ToEPASSING is de boodschap . Zie maar rond!
Wii semen wear, zien, tastes, wegen, metes,
En, als een rijpe vrucht van onze vlijt, . .
Besehaamt een nieuwe wereld d' ouden t ~~d.
Erlijven vragen over ; maar niet velen .
bat LEVEN is, wet EEACHT is, weet men niet .
Maar 't ken ons eigenlijk ook weinig schelen .
Indies het ding maar dear is, dat zoo hiet .
Langs welken weg zich ziekten mededeelen -Dear is veel duisters ook op dat gebied
Ook zijn w}j nog niet zeker van 't genezen; ;
Maar toch - de Dood mag op zijn hoede wezen!
In 't zeedlijke zijn ook nog raadsels ; maar
Pat 's minder! Als wij gaslicht zullen branden,
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Den luchtballon bestijgen met malkaar,
Per spoortrein reizen near de verste landen,
Dan last men die onvruchtbre quaesties daar.
Wat hebben we er de vingers aan to branden?
Wat beat ons 't metaphysische gezwoeg?
wij hebben aan de stof nog stofs genoeg.
Dear is de ~stille wereld van de stamen",
De stomme wereld van de steenen nog,
Waarb wjj uw oneindig harrewarren
Ontwjjken, en uw geest1 jk zelfbedrog,
Mi'nheeren godgeleerden! die, als varren
En bokken, ons met hoornen aanvalt . dock
Alleen (ELOOVEN kunt, en niets BEWIJZEN,
Terw jl wj om 't contrarie zijn to prijzen .
Maar ij wilt deugden kweeken ! -- Pat doers wr,~ .
De kenms geeft bet rechte zelfvertrouwen :
Het zelfvertrouwen maakt de geesten v4j ;
De vrijheid duet de dingen joist beschouwen ;
Het joist beschouwen leert, dat ik en g
Het best doers met ons aan die mast to houen,
Waarb j fortuin, fatsoen, gezondheid, ear
Het minste lijden - en wet wil men meer?
STA BENE .
z}jn ears natie van sTavAST, niet wear l'
Ziedaar een trots, Rear we onzen troost bij zoeken .
Nu ja ; die predikant sTAAT bier of daar,
Ei~ onze kunst en wijsheid sTAAT in boeken.
't Is alles even sTAANDE, als een pilaar.
w j hebben sTAAxv$ jassen, sTAANDE broeken ;
,Die rok STAAT goad'." In Frankrjjk zoo bet zijn :
,,Mail cat' habit, mon char! vows vA tree biers .''

wij

wj

hebben een STAAND lager ; $TA-soldaten ;
Studenten ook, die knevels laten sTAAN ;
Een sTA-volharding, die niet veal wil baten ;
Een sTA-geleerdheid, die niet voort wil gaan,
Maar blgft, wear grout-papa bet heeft gelaten ;
STA-classics met ilzren harnas aan .
Wat nood, indien we ons voetenpaar ontbeerden,
Indian wjj niet somtijds den pas markeerden?
Maar daze wufte Fransebjes, wel bekend,
waarvan ik met een woord reeds heb gesproken :
Dab volkje loopt, en draaft, en vliegt, en rent,
Dol als een zee, waarin de stormen spoken .

VEOUWEVGELUK .

Doch west gij wat ik zeg? Men lette op 't end!
Een zelfde hel zal voor hen alien rooken !
Maar wjtj, wij hebben nooit jets kwaads gedaan,
Daar wjl zoo vast in onze schoenen STAIN .
VROUWENGELUK .
Gelukkig zijn in Holland alle vrouwen .
Vooreerst : ze spelen heel lang met de pop ;
Om daarna in een kostsehool huffs to boners ;
Daar leert men fiansch en engelsch in galop ;
En om bast hartsgeheimen to vertrouwen,
Doet elks mooie een heels leeljjke op ;
Die schrijven zij dan 's zomers lange brieven
Zoo lang, zoo lang - totdat ze in ernst verlieven .
Tu komt de tijd, waarin men ~paraisseert ;"
Het kind gaat op Mama's visites merle ;
Is heel vrij, heel cenfuus, of coquetteert ;
Ievrouw is altijd van haar telg tevrede ;
Zjj speelt piano, zingt, en reciteert ;
't Oog van Mama geeft klem aan ieders beds ;
En als haar beeldschoon kind met heeren spreekt,
Voelt ze aan haar hart of 't meisje hloost of bleekt .

De stud is joist niet rjjk afro danspart?jen ;
Maar aan concerten wordt dit tours vergoed .
Daar gaat men dan zoo zachtjes aan wat vrjjen,
En tram sestaa~ bet buurtjen op den voet,
, is zich een jonkman aan haar toe komt wjjen,"
Die haar verslag van wind en weder doet
En zonneklaar zjjn liefde komt bewijzen,
Door haar bet nieuwste zangspel aan to prjjzen.
Voorts heeft ze een allerdierbaarst kransje, - dan
Ik west u daar niets meet van me; to deelen ;
Die dingen zj,~n mysteries voor den man .
'k Denk dat zij daar vrijmetslaresje spelen .
Een sneeuwval van biljetjes komt er van
En 't bljjft bestaan -- totdat ze er zich vervelen?
Neen! Tot zoolang bet meerderheidje trouwt,
Terwijl de rest haar nonnen-seders houdt .
Maar dat is dweperjsj, of zotte grillen,
of kinderliefde, of jets daaraan geljjk ;
Want *daar zijn zooveel manners als zj willen"
En zjjn die oud of leeljjk : zij zijn rijk;
}
Zoo ze aan verstand flu joist zoo zwaar niet tillers,
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BET BEELD DES ROODS.

VOORBEREIDING .

Ze hebben posten in het koninkrijk -,
Enfin! wie trouwen wil, heeft maar to klezen
Uit vijftig SMITE en zeventig DE VRIEZEN.

HET BEELD DES DOORS.
Men geeft den Dood een zeis . Behoeft hij dan,
Om ons to vellen, zoo geducht een waken?
't Geringste iS hem genoegzaam. Immers kan
Hi,j- heiml jk ons besluipen, daar w}j slapen .
En waken we ook - ga, breng den sterksten man,
Den stevigste uit de keur der legerknapen,
Den Hercules, den Rappo in.: t gezicht
Des Roods, en zie hoe ras hlj onderligt .
Hen bloedaftx springt ; een zenuw voelt zich schokken ;
Een vliesje wordt to heftig aangedaan ;
Het hart d$n stonde onmatig saamgel#okken,
Om in 't vervolg voor eeuwig stil to staan ;
Eon droppel , gift doet heel den bloedstroom stokken ;
1 n tochtae doet de longen doodl}lk aan . . . .
En dus, in jn vriend! Stel order op uw taken,
En stet niet nit uw testament to maken .

VOORBEREIDING .
AAN GFEERTRUIDE .

Gij waart eon hulploos kind, eon wichtje, to dien tijde ;
l1w moeder, bleek nog van de smart om u doorstaan,
Trok 's zondags 't stemmig kleed zich aan van zwarte zjjde,
Om naar des Heeren huffs to gaan.
Daar hield haar arm u voor de doopvonte opgeheven
Daar sloeg haar zachte hand den sluier op met beven,
Den langen sluier, die uw hoofd verborgen hield ;
Daar werd u, voor haar oor, haar moeders naam geschonken ;
En z}j, ootmoedig en in vroom gevoel verzonken,
Had gaarne met u neergeknleld.
Want heilig was die dag, en plechtig was die stonde,
En menig plicht werd op haar buigend hoofd gehooptl
Gij, 't kwaad nog onbewust, maar erfgenoot der zonde,
'erd in des Heeren naam gedoopt .
Gij werd in Christus kerk genadib opgenomen,
Gij ingel jfd in die gemeente van de vromen,
Met haar in 't hues van God eerbiedlg opge t , a, ;
En toen 't gewijde vocht u op hot voorhoofd dae~lde.
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Was 't of de Heiland hear op zachten teen herhaalde :
,,Wel! Laat de kindren tot mij gears ."
Alsof Hjj,~ sprak : ~Mijn bleed is ook voor hen verboten ;
r ook hun bereidde ik pleats ins Vaders eeuwig hues ;
,Zij ook, zjj zijn, hoe jong, des Geestes deelgenooten,
n Z j hebben aandeel ears mjjn kruis .
,Leer gj~ dit dochtertje mijn woord, mjjn lijden kennen,
,Hear kleine lippen aan een vroom gebed gewennen,
,,Behoed hear voor de smet der aard, die n4j niet kept ;
Prent hear 't geloove diep in de onderworpen ziele
,Opdat ze in liefde en hoop en ootmoed nederkniele,
„Den blik near olgotha gewend."
Uw lieve moeder had de tranen in hear oogen,
En bukte 't hoofd ter aard ale een geknakte bier ;
Uw brave vader stood, stil biddende, gebogen ;
MaZ r den Hnoozle !
st van Iuets.
Ook hadde
en eer beloofd voor u to waken,
U 't dierbaar sacrament des doopsels waard to makers,
U op to voodoo voor den hemel, wear Hll leeft ;
U i 1 geloof ziln naam voor de aard to do en ,be1}jden,
U a s Christin hot Hoofd der Kerke toe to wi~den,
Zie, hoe men woord gehouden heeft!
Zj hebben 't al vervuld, wet teen hun hart beloofde ;
Gods zegen rustte op hen, om al hun trouw voor u !
Thane drukt, de heilge last alleen op uwen hoofde ;
Gil kiest uw eigen paden nu.
Ze, ziju ontslagen van verplichtingen en eeden ;
G}l•z elve hebt den Heer met mood en hart beleden ;
BELEDEN! Denk, wet die beljd'nis in zich sleet .
Gevoelt g j u vernieuwd, veranderd, weergeboren,
zjt ge u bewust uw Heer en Heiland toe to hooren,
En zijt gij deter wereld deed?
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Zie, als g}l nu voor t eerst aan t heilig Nachtmaal nadert,
,Wear uw Verlosser zelf in teeknen tot u spreekt
Gb toetreedt met de rlj, die in 4jn naam vergadert,
En die zjjn schuldverzoening preekt ;
Wanner a pleats neemt naast uw moeder, dear uw zuster!
En nederzit, den slaat hot hart u ongeruster,
Dan schrlkt ge, dat go u zelve een oordeel eet en drmkt!
En ale gjj, aan den disch, den handsehoen nit tuft trekken,
De vmgren bevende near brood en beker strekken .
En b}jkans u de mood ontzinkt :
Dan durft g}j nauwljjk$ u die panders waardig keuren,
En 't harte breekt u, zoo bereft go uw diepe schuld~
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vooxB~KEwIru.
G j durft bet hoofd niet tot den dienaar op to beuren,
G J zj t van hedge yeas vervuld !
0! 't zjjn de tranen niet, dan paarlende in uw oogen,
De bleekheid niet, die dan uw wangen houdt betogea,
De koude huivring niet, door tijd en plaats verwekt,
Noch 't siddren voor de wolk van Gods verborgenheden,
Waarmee hat Hem behaagt zijn raadsbesluit to omkleeden,
En die den Nachtmaalsdisch bedekt!
Neen! als de siddring ei de ontroering zal bedaren,
Dan zult gij weten wat dit ernstig feast beduidt ;
Dan zal zich aan uw hart gevoelig openbaren,
Wat die geheimnis in zich sluit .
Gjj zult aanbidden, gij u zuivren, u bekeeren,
Erkentnis, liefde, deugd en heihgmakinb zweren,
Gemoedigd opstaan en gerust o p Gods verbond .
Maar! als de wereld, warsch van heilige gedachten,
U (aan de kerkdeur reeds !) koelzmnig op zal wachten,
Zult gj gedenken aan dien stood?
Gedenk hem steeds . Draag zorg u in 't geloof to sterken :
Geen hail to zoeken dan bij Jezus en zijn bloed ;
Niet hoog to stijgen op de wieken goeder werken,
Maar near to vallen aan zijn voet .
Daar is den wet slechts voor den christen : ZIJN BNHAanN.
Wees niet to zwak Hem 't kruis geduldig na to dragen ;
0, Heb Hem lief ; Hij heeft ons alien hefgehad !
Zijn liefde dringe u om uw naasten to beminnen,
En strijd to voeren met begeerlijkheid en zinnen,
Dat naamt gij voor : bevestig dat .
Ja, 't Christendom is schoon, en schoonst in jonge zielen!
Recht vroom to wezen is bet lieflijkst in de jeugd :
Met tranen van berouw en ootmoed near to knielen,
Te madden van der wereld vreugd .
't Apostelschap is groot, hat martlaarscha p is edel ;
Maar stille vroomheid bhnkt als lichtgloed om den schedel ;
Op 't maagdhjk voorhoofd is ze een blanke leliekrans ;
Een paradilsroos, bloeit ze in de aardsche disteldreven ;
Een nachtlamp, licht zij in de duisternis van 't levee,
Tot aan den jongaten morgenglans .
Als Martha hoordet gi' de stem des Heeren vragen :
A Gelooft gij dat?" I n zj . . . zonk aan zijn voeten near,
En sprak, met de armen naar zijn knieen uitgeslagen :
„Gjl zjjt de Christus en de Heer!"
Wees z66. De vroomheid valt met moeiljjk aan de vrouwen .
Eens zij 't u : ,Dochter! law geloof heeft u behonen!"

NAJAARSMIJMBFIXAr
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Als haar, die slechts ears zoom beroerd had van z jn kle~~d .
Eena z}j 't : Maria heeft hat baste deal gekozen."
Lu, als dear scheidmg is van goeden en godloozen :
,Treed in ; mijn hemel is gereed!"
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NAJAARSMIJMERING .
Wanneer de zoo hear dwarse stralen
op lindetop en beukenkruin
Doet hchten over rood en bruin,
Dan is 't me eon lust door 't bosch to dwalen,
En, in den koelen najaarswind,
Eens ruim en zuiver aam to balers .
Den herfsttijd hob ik steeds bemind!
Ik ban gears vreugdig lentekind,
Dat, in de bl ode Mei geboren,
Het aardrijk in den bruidstooi vond,
M~ geurden roos noch hagedoren,
In 's levens eersten morgenstond ;
Geen schelle leeuwrik list zich hooren ;
Der nachtegalen minnelied
Klonk bij mijn aerate nachtrust niet .
Mijn wieg stood tu'achen dorre blftren
hn of evallen bloemen in
Van dear in mij die najaarsmin,
Die zachte weemoed, ells Karen,
Wanneer der winders euvelmoed
Het loover afschudt voor mijn voet.
't Is zoet, in 't blijdste der seizoenen,
't Ontwakend landschap to bespien
Der beuken toppers to zien groenen,
De amandelta,kken rood to zien .
't Is zoet op 't rozenbed to stereo,
Wanneer, door 't hear omzwachtlend m,
De scheemrmg doorbreekt van den bloc
Die schittreu zal op duizend blftren .
't Is zoet des Zomeravonds 't hear
Aan 't lauwe wmdje bloot to geven,
Van weelderige geurstof zwaar,
Die uitwaait van de hndedreven ;
To dwalen tot hat donkey wordt,
En, achter 't lommer van de boomers,
De mean wear vriendhlk op zal komen,
Die zilver op hun toppers stort,
En door hun takken goud doet stroomen .
Maar o! ears 't Najaar hangt mijn hart ;
Dan is 't me een lust door 't bosch to dwalen
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NAJAAR$MIJMERING4 .
Verdiept in zoete, stille smart
Waarbjj geen Lentevreugd kan baler,
die des Zomers weelde tart .
't EnBehaagt
.me dan aan 't hart to dragen,
Die ik mi,jn blauwe heeling noem,
De nagebleven korenbloem,
Schaarsch purper in die gels dagen!
Dan zie ik gaarne 't bloedrood licht
De timer hoogen van de bladen,
En glinstren op de na~aarsdraden,
Die dwarlen voor mjjn aangezicht,
Door onnaspeurbre kunst gesponnen ;
De gouden bloemen, die then glare
Weerkaatsen op haar stralenkrane
En schitteren als kleine zonnen ;
Of staar den wondren revel aan,
Die grjjzende opr}jst in de verte,
En voel de nei in tot een traan,
En heel de volhe van mijn harts.
- - 0 Vraag mij niet, wat m}jn gemoed
In zulke stonden zuchten doet,
Of wat gedachten zich vedringen
In deer min najaarsmjjmeringen?
Wat denkbeeld, in dit zacht verdriet ;
Mjj lan st, en liefst, en zoetst kan boeien,
Wat mid het hart doet overvloeien,
En meest mjl roert . . . , ik west het niet.
Het is een onbestemd gevoelen,
Een toestand, donkey en verward . . . .
wij voelen zoo, als op 't concert
De toner op jets treurigs doelen
Een algemeen besef van smart,
Waarb j we, zonder orde of reden,
In'ttoekomst
en verleden . . . .
Is heel dwalen
mijn wezen
. heel mijn hart!
Het z}jn : mijn twee-en-twintig jaren ;
Het
is : mijn eerste
't Herdenken
aan mjnlentevreugd,
vroegste jeugd,
Aan
alles
wat
mij
is
weervaren
't Zjn al mijn afgevallen blaren,;
En al mijn doode twj~gen,, die
in duizende
gedachte herinneringen,
voor mil zje .
't IkZijn
Weerklinkende in 't geroerd gemoed,
Van wat ooit liedijk was en zoet,
Tooneelen, menschen, woorden, dingen!
Genoegens, die ik nogmaals smack,
Die wear mijn hart verhaast doer kloppen :
Bekoorbre lentebloesems, vaak
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Giestorven in hun groan knoppen!
't Is wet ik droomde en heb gehoopt ;
't Zijn wenschen, die 'k met geestdrift wenschte
Och, leli8s, die de zon verdenste,
Pas in den morgendauw gedoopt!
't Is moederzachtheid, zusterliefde,
En vadergoedheid, die 'k genoot ;
't Is deernis met wat ooit mij griefde,
En rouw om blijdschap, die me ontvlood.
't Zijn kinderlachjes, maagdenoogen,
En vriendenwoorden, die 'k herdenk,
En schedels, near mij toegebogen,
En blikken, paesende op miJn weak !
't Zj.'n dwaasheen, die ik wijsheid meende,
Die droefheid baarden op mijn pad ;
't Zijn bittre tranen die ik weende,
En weenen zag, en nooit vergat ;
Set zijn gebeden, die ik bad ;
't Zijn vreugden, die ik duur moest boeten ;
- De vreugde vergt hear prijs zoo anal!
't Is menig, menig lief ontmoeten,
En menig, menig droef vaarwel .
't Zijn vrienden, die mijn zij' begavan,
Van wie m}j zee en afstand scheidt,
Of die ik in den nacht der graven
Ter sluimering heb weggeleid .
0 ernsti Najaar! Dorre blaren!
0, Gri,jze Navel! Lage zon!
Indian ook ik niet sterven kon,
Ik zon u koel in 't aanzicht staren.
Maar thane! uw troost is veal en groot,
Gij predikt zulk een schooners dood !
0, Rustig, vredig, kalm to sneven,
Gelijk in 't Najaar de natuur,
Eerwaardiger van uur tot uur,
Ziedaar wet groot is en verheven!
Als zij, bedaard den geest to geven,
En zoo, dat elk gevoelig hart
In 't afscheid dealers moat met smart,
Bat weegt de moeiten op van 't levers!
Indian ik nu reeds de oogen sloot,
lndien men in den donkren schoot
Der aard mjjn lijk een pleats beschikte,
Waarop dit zonhcht nederbhkte.
Wear daze herfstwind over woei,
Dan zou ik sterven in mijn bloei .
Mijn , stain is nog niet hoog gesehoten ;
MBa kroon droeg nog gears bruikbaar ooft,
En wat mijn zomer eens belooft
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Isg nog in windselen besloten.
Ik sta aan d' opgang van mjjn pad,
Mijn webbe is lang niet afgesponuen ;
Ik heb de task nog slechts begonnen,
Waartoe ik God om sterkte bad ; Maar tech! 't wear zest in 't graf to dalen,
Voor 't hart de deed nog tegen zucht,
Voor m j des levens lust ontvlucht,
Voor ik alleen bier om meet dwalen.
Mijn God! bier bid, bier schrei ik om :
Laat mil en herfst en zomer derven,
Laat me in mjns levens lente sterven . . . .
Maar Heer! geen wmtersehe ouderdom!
G een LEVEN, dat men noon moest heeten,
Geen koudheid in en om mij been,
Niet, niet gevoelloos en vergeten
Als een verlaten kerkhofsteen!
Ik WEET, char zouden schreiende oogen,
En wangen wezen, droef verbleekt,
En lieve hoofden neergebogen,
Wier weemoed in bun zwijgen spreekt,
Zoo NU mij de adem wend onttogen ;
Dear zouden zijn, die 't strak gezicht
Naar 't graf, waarin ik steep, gericht,
Verzuchten zouden, menigwerven
Herhalen : „moest hij flu reeds sterven?"
En zie, ofschoon 't mij deren meet,
Dat char om mij een hart zou breken,
Eon traan langs dierbre wangen leken -Dat denkbeeld echter, bet is zest .
Maar DAN ! wie west? -- Men legt mij neder ;
Men siuit bet graf gevoelloos dicht ;
En gaat, en , ziet bet simmer weder.
Men schrbft jets op de zark ; welhcht
Zal, near bepaalde kerkhofwetten,
Men op mijn graf een treurwilg zetten,
Een huiehlaar, die de pleats vervangt
Van droef heid, die gees stervling prangt,
0, Troost mij, spreek mij moed in 't harts,
Natuur I vertrouwde van mjjn ziel !
Wat immer zwaar of moeil}jk viel,
G}j hadt een zalve veer de smarts !
.GiJ predikt een barmha~tig God,
G}j leert mid hopes en vertrouwen,
Gij, nooit to twijflen aan mijn lot,
blear de oogen hemelwaarts to hones . . . .
Kom, andermaal 't verliefd gezicht
Naar gindsehe dreven heengericht!
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Mijn wieg stood tusschen dome blaren
En afgevallen bloemen in,
Maar ward bestraald door moedermin!
Men had mij lief in later jaren!
En, wat of hoe mjjn lot ook zij,
Ontvangt mij eens de stervenssponde,
Lieht zal daar, in de laatste stonde,
Een wemig hefde zijn voor mjj .

MOEDERS TROOST .
Wees, wees gegroet, gij kleine vriend1 jke angel!
Die God, ten troost in drape droef held, schonk
Frisch spruitjen aan een afgehouwen tronk,
Schoon knopjen aan een neergebogen stengel !
Een lieve star, wilt ge, in wden zwarten nacht,
Door 't wolkenfloers een spoor van licht to barren ;
Gij waart een lack temidden velar tranen ;
Een vreugdekreet temidden van de klacht !
Wel werdt ge in smart en kommer afgewacht,
Wel zijt gij in een droeven tijd gekomen,
Wie daze ooze aard zoo veal reeds had ontnomen,
Eer zij u zelfs haar lucht had toegebracht.
Maar gj verscheent, van God beschikte zegen!
Een hchtgloed op uws vaders graf gedaald,
Een glans, die om uw moeders rouwkleed straalt,
En op haar pad een milde bloemenregen .
0, Zoo gij moist, hoe veal gij reeds moest derven,
Eer nog uw oog voor 't daglicht openging,
Eer nog uw mood des levens adem ving,
G j zoudt, niettreuren, kind! maar, gij zoudt sterven .
0, Zoo gig moist, dat gi,j de plaats bekleedt
Van een, Wrens naam gig zelfs niet hebt gestameld,
En hoe veal min zij op uw hoofd verzamelt,
Die u in smart gedragen heeft en lead ;
Wist met moat naam de moederliefde u heat,
Wat zij gevoelt, als ze U aan 't hart mag drukken -Gj,jj zoudt dit hoofd, dit vroolijk hoofdje ! bukken,
Daar zulk een last van hefde u zwichten deed .
Maar gij weet niets -- niets mag uw vreugde krenken ;
GiJ' lief koost haar blijmoedig en gerust,
Of sluimert op haar knieen, onbewust
Dat ge altjd aan een doode doet gedenken .
Wat z}jt . a schoon ! Wat blinkt er in uw oogen,
Een blbde vonk van kindervreugd en geest ;
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Wat zachtheid is 't, die m' op uw voorhoofd leeet,
Hoe houdt uw lach ons alien opgetogen!
Lief wicht! gij hebt aan smart en rouw weerstaan :
Het was de Heer, die voor uw leven waakte,
U zoo gezond, zoo schoon, zoo liefl jk maakte :
Pat heeft Hj om uw moeders wil gedaan .
Hij zag haar leed, Hjj nam haar tranen aan ;
Zi'n hefde kan 't gekrookte net niet breken,
Zi,jn goedheid stelde aan u een heerlijk teeken,
En o ! dat heeft haar moederhart verstaan .
Gij zijt haar meer dan een bevoorrecht wichtje,
Haar meerder dan een dierbaar liefdepand :
Gij zijt haar als een kleine godsgezant,
Zij leest geloof en hoop nit uw gezichtje .
Gij zijt. ,de lust van al die u omringen ;
Gj zflt de vreugd, de vroolijkheid van 't hues ;
Men mint uw drukte, uw onrust, uw gedruisch,
Uw stameltaal en uw gebrekkig zmgen .
Gelukkig, wien ge uw gunsten waardig acht,
Die, voor gekoos, op lachje ei kus mag hopen ;
Want, als gij komt staan alley armen open,
En ieders schoot wordt breed gemaakt en zacht .
Uw oogje voert een vorstlijke oppermacht ;
Men knelt, opdat men in uw kleinte deele,
Men maakt zich kind, opdat men met u spele,
Zwijgt waar gij spreekt, en schatert als gij lacht .
Gij neigt het hart van zuster en van broeder,
Wanneer hun groep , u liefder}jk omringt ; ..
En schoon ge er klemste en laatste zit, gv~ dringt
De paarlen aan in 't halssnoer van uw moeder .
Lief schepsel ! zoo gij ook van mij bemind ziJt,
(Mijn hart heeft steeds de kinderkens geschat ;
Die hen niet eert, heeft nimmer liefgehad!)
'1 Is, maar 't is niet alleen, omdat ge een kind zijt .
Het is omdat gig half een weesje tii,jt ;
De deernis toch maakt steeds de hefde teerder ;
Maar daarom nog mint u mijn hart to meerder,
Omdat gij zoo uw moeders hart verbljjdt .
0, Doe het nog, als later levensti,jd
U wat zjj heeft verloren zal ontdekken
En 't denkbeeld van uw roeping op zal wekken,
En tot wat heil'ge ta,ak gij wierdt gewijd .
Het rouwkleed zal voor immer haar omgorden ;
Z}j wacht geen andre vreugd dan van haar kroost!
0, Zjj verdient in u des hemels troost ;
Verkoren kind! gj moet een engel worden!
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©pdat g j gansch uw moeder aan zoudt kleven,
Schiep de Almacht u een dochtertje, en goon zoos!
De zones, ja ! zijn horror moeder kroon,
Maar dochtren zj,jn hot lever van haar levee .
Gi' dan, woes lief, woes zacht, word vroom, word good!
Gel jk haar, tot wier vreugd g}1 zit geboren,
Dan zult gjj tot die liefi jken behooren,
Wier r jke deugd men schaars op aarde ontmoet .
Kind ! U doorstroomt eon mild, een hefdrijk blood ;
Ik west, giJ zult uw of komst riot verzaken
En wat ook zoo uw hartje bitter maker,
Daar enkel liefde en zachtheid u begroet 9
Geef slechts terug . hetgeen g}j moogt ontvangen ;
Bemis altijd geljk gj,j wordt bemind ;
Uw rijpa jeugd betaal de schuld voor 't kind :
Uw moeder, noch uw God zal moor verlangen.
0, Son men slechts des levers smarten keeren
Van eon zoo lief, van een zoo dier ale gjj!
Kon tooverspreuk of macht van poezij
Het noodlot en zijn wisselzucht bezweren!
Hoe zoude ik u behoeden tegen kwaad !
Helaas! de kunst west tranen of to drogen, .
Maar om din traan to worse van uw oogen,
Daar is noch zang noch zanger toe in staat Doch! zoo misschien eons dichters zegen bast,
Ik wil mijn hand op dit uw hoofd'e logger,
En, met hot oog ten ruimen hemel, zeggen :
De Heere, kind! behoede u vroeg en last!
,De Heere leide u zachtkens op zijn wagon ;
,Hij grijpe uw hand, en richte uw teedren voet ;
De Heere neige uw hart en uw gemoed ;
,De Heere zjj u liefde, vreugde en zegen!"

MINONE .
Minone treedt op 't bal ; bevallige Minone !
't Juweel blinkt schittrend op hot voorhoofd van de schoone,
Maar schittrender de gloed, die nit haar oogen straalt .
Haar siert in 't gouden haar een tniltje van violent
Dus, in de blondheid van den akker half verscholen,
't Gestarnde korenbloemp je praalt.
Zachtblauwe zijde blinkt door 't gazers danskleed honor ;
't Gel jkt eon novel, van 't azuur der lucht doorschenen .
Goon fijner least word ooit door kostbre stof gekleed ;
Geen balgewaad mocht ooit om voller hoopoe vloeien,
u
g

En simmer wit eatjjn een spichter voetje schoeien,
Dan waar z} 't feast op binnentreedt .
Z" is haar echtvriends kroon ; zijn lust, zjjn hail op aarde,
aliens mannenbloei zich aan hear jonkheids bloesem paarde,
Maar die zjjn aerate jeugd door haar herleven ziet ;
H}j was der wergild en haar beuzlende vermaken
Sinds jaren moede en vreemd, maar sch}jnt ze op nieuw to smaken,
Omdat haar hart ze nog genies .
Want 14j was een van hen s die, menigmaal bedrogen,
In liefde en vriendschap mats den onzm zien en loges,
Die de aard verachten en der menschen waft gemoed ;
Tot dat ze een zachte ziel vol eenvoud kennen leeren
Wier kinderzin hun heat tot liefde ken bekeeren,
En hen met de aard verzoenen does.
Derzulken liefde is trouw en groot, maar heftig sevens ;
Want zij alleen vervult de ledigte hues levees ;
Ze is hun geloof, hun hoop, hun staf, hun licht op aard ;
Ze is slagaar hues bestaans en muskel van hun krachten ;
Ze is 't eenige aardsche, waar ze een aardsch geluk van wachten,
En dat hat hemelsche verklaart .
En daarom is die min hartstocht1 jk en to vreezen ;
Want buitensporig, achterdochtig, is haar wezen,
Veeleischend (reedloos vaak!) uitzinnig, hcht gekwetst ;
Gebiedend heerscht zij en tirannisch op de zielen ;
Steeds treedt zij 't spooksel der jaloerschheid op de Melee,
En heals hat dikwijls in op 't lest .
Maar als de graaf hat oog list rusten op Minone,
Of d' arm geslagen om de least der lieve schoone,
Hear diep., in de oogen zag en vastknelde aan zijn zij', ,
Dan werd z~n hartstocht kalm, den werd hat stil dear bmnen,
En dikwijls riep hid nit : „Hoe durft men u beminnen?
En wie zou 't wages, buiten mij ?"
Thane leidt hij haar tar , feast. Hoe streelt hem de gedachte,
Dat alley oog op zi,~n Mmones intree wachtte!
Hoe zwelt zjjn hart, ale h ,j zijn ga bewondren ziet!
Hoe groeit zijn hoogmoed, ale de mood des eerbieds fluistert,
En 't oog der schooners, wie haar schoonheid beefs verduisterd,
Hear halfbenjdend hulde biedt!
0, Wat op 't woelig bal het zuiverst hart does zwichten,
Het trouwst gemoed ontrouw ken makers aan zijn pliehten,
De sterkste deugd en de arglooste onschuld overmag,
Is niet alleen, den lust der zinnen toe to geven,
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En in den wilden wale de zalen road to zweven,
Tot ears bet lichten van den dag!
Neon! wet daar 't hart bedwelmt, wet in fluweelen kluister
De zielen daar verstrikt, bet is de pracht, de luister
Pier zalen, wear bet hart in huppelt ale de voet ;
t Is 't gloeien van uw licht op uw kristallen kronen ;
' t Is t rusteloos oikest, dat, in zijn wilds toners,
De ziel zich-zely' vergeten doet .

a

't Is dat er nets ontbreekt, wet immer zinnen streelde ;
't Is 't volop van genot, van pracht, van gloed, van weelde,
Van alles, wet een ziel doet duizlen en verwart ;
En eer de schuwe maagd, hoe zuiver ook van zeden,
Den jongling tot den dens in de armors is gegleden,
Gloeit reeds hear hoofd en boost hear hart.
Minone was de daps verkwikking, rijkdom, weelde,
Een zaligheid, waarin geheel hear harts deelde,
Als zi,j den tengren voet deed hupplen in de rij ;
In half bedwelmmg zweefde en omzwierde in die zalen,
Tot alles voor hear oog tot kleuren smolt en stralen,
En voor hear oor tot melod~j .
Eerst was 't hear of een droom hear zwakke zinnen blaakte ;
Droom, ale nooit odahske in 't pronkziek Oosten smaakte,
Wen ze, mgesluimerd in de weelden van 't serail,
op 't kussen van sameet, van rozengeur omgeven,
Zich dartle houri waant, die 't Eden door mag zweven,
Dat zich goon vrouw ontsluiten zaL

;
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Maar ale de klanken op een wilder ~feestzin duidden,
Dan was 't hear of, aan 't hoofd der zwevende geluiden,
De Geest der toners hear vervolgde tot hear straf ;
Tot dat ze, beurtelings gekweld, verlokt, betooverd,
In 't emd zich, afgemat, vermeesterd en veroverd
Den schooners woestling overgaf.
t Was heerhlk hear to zlen! Geen struts- of reigerveder
Boog daar op zwart fluweel zich liehter heen en weder,
Door elk bewegen van eon blanken hall beroerd, ,
Geen dunne sluier, wren een tochtje toe mocht wavers,
Dan z~ de teugre best op heap en knie deed draaien,
Dan zij de zeal word rondgevoerd .
Geen fee, wier luchte trod ooit de oogen moor verrukte .
Ook de ouderdom, die 't hoofd ten groenen speeldiseh bukte
Zag welgevallig soma die ranks houding na ;
Hear kunne zelfs scheen op Minone room to dragon ;
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En menig jongling dacht, hat oog op haar geslagen,
Te wemig aan haar trouwen ga.
En toch, die gads, half aan ieders bilk onttogen,
Bespiedde haar van uit de diepe vensterbogen,
Van achter 't wit damast met hemelsblauw beplooid ;
0, heerljk scheen ze ook hem in 't licht maar maatvast zweven,
Doch - z66 den wellust van de danszaal toegegeven,
Zoo onverzaadbaar scheen zij nooit!
En waarom? Wist zij riot, dat zij des graven liefde,
Door 't rustloos vieren van zoo dwaas een hartstocht, griefde ?
En, zoo zij nimmer dat gehoord hadde uit z}jn mood,
Wat anders had 4jn bhk, half ernstig, haar gebeden,
Toen z j, haar riJ k boudoir in feestdos uitgetreden,
Vroeg of die dos haar riot misstond ?
Of was hat, dat op 't bal die jonkman haar bekoorde
Wiens lof hij dikw}jls van zjjn eegaas lippen hoorde,
Vriend van haar vroegste jeugd, en nu eerst weergezien?
Hj immers ward het meest bevoorrecht door Mmone ;
H}1 was , in daps op dens de dansgenoot der schooner
Hj - moor nog den haar vriend misschien !
En wet, wie gaf hem 't recht die rjjke least to omvatten?
Wye 't recht, zich-zelf den druk dier vingren waard to schatten ?
Wie 't recht, haar lang en diep to staren in 't gezicht?
Den geurig' edam van haar lippen op to verger,
En 't lieve schepsel gansch in d' arm to voelen hanger,
En trotsch to zijn op dat gewicht?
En zij ? Kon z }j den bli1 van 't gitzwart oog verdragen,
Als t aan de blankheid,van haar boezem zich dorst wager,
Den glimlach dulden, die des jonglings lippen tooit?
Wat zeg 1k? - Neen! Geheel in weelde en dens verloren,
Met welgevaiien near 't verdacht gefluister hooren,
Den lack vergelden, dien hjj plooit ? . . . .
Onnoozle! ga riot voort.Verwerp de nectarteugen,
Die 't overspannen hart in argloosheid verheu~en !
Hot is genoeg ; genoeg! Ontscheur u 't zondig bal!
Zie om! - Uw eega zet eon gif kelk aan de lippen ;
Hjj last een scherp venijn ten boezem binnenglippen,
Dat al zbn blood ontsteken zal!
Neen, immer zweeft zjj voort, en nauwli> ks, nauwlijks poosend~
Met oogen, enkel gloed en wangen, vurig blozend ;
Geheel beweging, drift, gevoel en rustloosheid !
Tot dat ze, plotsling, na een woeste galoppade,
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Zich bij de tengre hand voelt grijpen door haar gads,
Die haar ter danszale uitgeleidt.
Dear werpt h}j haar met drift den mantel om den echouder .
Boud viol haar 't pears sat jn op d' elpen hall maar kouder
Sloeg haar de schrik om 't hart : haar Eega 'zag zij aan ;
Zjjn lip beweegt, z jn wang is bleek, zijn oogstraal schittert ;
Z}l voelt hot hoe z jn hand de hare nilpt, en siddert! . . . .
Hij eischt zijn r}jtuig, en zij gaan .
Des morgens - bleek, beschreid, de fangs en blonde lokken
Omzwierende, en 't gewaad in wanhoop losgetrokken,
Wrong , daar eon jonge vrouw de handen b j eon lijk.
Nu gaf zj 't harts lucht in luide jammerklachten ;
Dan zonk ze op 't lichaam neer met uitgeputte krachten,
En gaf van smart noch levee blijk .
Ja ; de ijzren hand des Doods was jskoud op zijn leden .
In 't bloedig tweegevecht koelbloedig opgetreden,
Had onmeedoogend food des graven borst doorboord ;
En 4j, de koningin van gistren, die zich baadde
In weelde, en wier gelaat slechts vreugde en lust verraadde,
Riep nit : Ik hob mijn man vermoord !"
Verschrik1 jk is 't van smart, van enkel smart to sneven
Hot zij eon slagaftr barst, en in den bloedstroom 't levee
Zich uitstort ; 't zj,j de schok des levees werktuig stoort ;
Beroerte 't zenuwstel verlamt, of in haar stuipen
Verscheurt ; of tering zacht haar offer komt besluipen,
En 't langzaam in haar armen smoort ;
Maar 't is verschrikbrer nog, en grievender voor 't harts,
To zien, hoe Razernij 't gevolg ken zijn van smarts ;
Veelkleuri monster, in zoo wreed eon kamp gebaard!
Als hij die hjden moot, maar zuchten ken noch treuren,
Zich 't krimpend lichaam met do naaglen op wil scheuren,
En zich zijn feed niet eons verklaart!
Zoo hob ik haar gekend . Zij heeft niet fang geleden.
Hear vrienden hebben om haar vroegen dood gebeden ;
En niet vergeefs ; z slaapt - en zij haar rusts zacht!
Maar 't was eon droef gezicht, en wreed om, aan to staren :
Een vrouw zoo lief, zoo schoon, en nog zoo bong van jaren,
Door smart en wroeging omgebracht .
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BIJ EEN KIND .
Wat alas t het zacht o 't blauwsat"nen kussen
't Onschuldig kind in t derde levensjaar!
Hoe geestig drln t zich t poezel handle tusschen
t Azuur der zi,ide en t good van t vochtig haar :
Wat schuilt er glad een voorhoofdje in die lokken ;
Hoe kleurt de slaap die wangen gloeiend rood,
En heeft, als h}j bet mondje half ontsloot,
De kleine lip ten glimlach opbetrokken!
0, last me een kus op 't mollig knietje geven,
In argloosheid en eenvoud blootgewoeld!
G~j zulttoch niet ontwaken, als gj t voelt?
De sleep is vast in 't derde haar van 't levee.
Dear komt een t}jd als geen vermoeidheid beat
Om 't brandend hoofd in sluimering to sussen,
Wanneer de rust de valsche peluw heat . . . .
Maar gij slaapt zacht op 't blauwsatijnen kussen .
Gelukkig kind ; ik wenschte als gig a ziln
Gig wenscht nog nets , in droomen noch in waken ;
Maar eenmaal zult g~,l dwaze wenschen slaken,
Als andren u vergapende aan den schjjn.
0, 't is nog niet op dot gelaat to lezen,
Maar nog een viertal Karen, en gi,j ziet
Benjjdend op tot wie volwassen hiet .
Lief kind ! dat zal uw eerste dwaasheid wezen .
Volwassenen 'a! weten wie zi) zi'n .
Die keens dwmgt tot schreien hen of blozen.
Gll kept geen bloc den der gezondheid cozen ;
Van tranen voelt gij 't vocht, maar niet de pijn,
Gi,i - weet nog nets, begrjpt nog nets, ziet de aarde
Verwonderd, maar met gretige oogen, aan,
En gist niet, hoeveel vreugd u zal vergaan,
Zoo ras voor u dat raadsel zich verklaarde!
Uw vader gaat gebukt van stille smart ;
Uw moeder weent bij 't doodsbed van haar moeder ;
De dorst near eer verslindt uw oudsten broeder ;
Bedrogen hoop verteert uw zusters hart
Die 't brak, vergaat van wroeging, niet to sussen ;
En ik, die bil deer rustbank nederkniel,
Beschrei de zwak-, de krankheid van mjjn ziel . . .
Gij ! . . . . slaapt nog zacht op 't blauwsat jnen kussen .
Gj} droomt misschien een bl"
~ den kinderdroom
Wil droomen -- kind! wjj droomen als w j waken,
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Opdat wjj ons den sleep onrustig makers ;
Opdat de zorg ons pijnige en de schroom .
En wij : zijn z66 van boosheid ale doordrongen,
Dat in den slaap de zonde ons niet verlaat
Dat we in den droom nog dienaars z jn van 't kwaad!
G j weet nog niet wet kwaad is, lieve jongen!
En alien toch zijn wjJ als g}j geweest ;
En toen wij ook zoo schuidloos nederlagen,
Toen konden zij niet gissen, die ons zagen,
Wat eenmaal om zou geen in onzen geest ;
Wat beker ons Gods wijsheid in zou schenken ;
Hoe onze hand dien beker nemen zou ;
En of wj, in beproevingen en rouw,
Aan Hem of ears de Wereld zouden denken!
Gij, zult g~ nooit, ale stugge of woeste knaap,
Hen grieven, die u 't levers, alles gaven?
Als jongilng aan geen hartstocht u verslaven,
Die u de deugd zou rooven, met dien sleep?
Nooit schandlijk vuur in stinkend water blusschen?
Geen heilig (hod verloochnen in uw hart?
Wat wacht u? Scituld met weelde, of deugd met smart?
Nog slaapt g}j zacht op 't blauwsatijnen kussen .
0, Dat u lead en wroeging z j gespaard !
Pat de aarde u nooit den hemel moge ontrooven!
Dat bidt mijn hart voor u van God hierboven,
Met hear, die u in smarte heeft gebaard .
Leer zelf reeds vroeg to bidden, in de jaren
Van stil geloof en opgewekt gevoel,
En leer het nooit vergeten, in 't gewoel
Der wereld, die geen middelen zal sparen!
Eens zal de dood de vonk van 't levee blusschen
Dat gij in vreugde en argloosheid begint :
Wel u, mdien gig 't sterf bed zalig vindt,
En harder niet den 't blauwsatiJ nee kussen
Waarop ik u zag sluimeren als kind!

AAN EENE JONGE MOEDER.

Wat zjjt ge met uw zuigling aan de borst
Gelukkig ; g j gezegende der vrouwen!
Gja - kunt den bilk van teerheid niet weerhouen
Van wet gij op uw moederknieen torst.
Niet wear, hat is uw eerstling, 't mollig wichtje?
't Is de eenigste, de schoone vrucht uws schoote,
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En draagt hat merle uws lieven echtgenoota
In 't vriendljjk oog, op 't englen •aangezichtje!
Ben" dbre! Hoe gelukkig is uw lot!
Zie 't sieve kind tat, door uw arm gedragen,
Bet handjen aan uw boezem houdt geslagen,
En de oogjes sluit, alleen maar van genot!
Wat is hat schoon, de onschatbre levensstroomen
Te deelen met hetgeen gj dierbaarst hebt, Daar 't immers, buiten d adem' then hat schept,
Nooit sets genet tan wat gjj 't toe doet komen.
Welzalig, when een moederboezem voedt!
Want in de melk, zoo onbewust genoten,
Komt hem zijn moeders zachtheid toegevloten,
Verzelvigd met hat zachtste van haar bloed.
Vrouw! Jk heb ook een vrouwenborst gezogen,
En wat er vrouw1 jks omgaat in mijn hart,
De aandoen1 jkheid voor liefde, vreugde en smart ;
Dat dronk ik ie de mildheid van die togen.
Ja, 't is sets grootsch, to zeggen : ,Ik ban man!"
Mijn vaders kracht in forsch gespannen pawn
Te voelen, en mij-zely' bewust to wezen,
Pat nets op aard mjjn ziel ontzetten lean .
Maar zalig is 't, zoo soma een zachte smarts,
Jets weekers, tat de linkerborst doorwoelt,
lets vochtigs, in 't verteederd oog gevoeld,
Herinnert aan mijn moeders teeter harts .
En daarom, wees ezegend, ook van n1 j !
En eens van hem, die thane nog onbewust i s
Hoe hjj reeds nu z}jn moeders vreugde en lust is ;
0, tat h}j eens zijn moeders hoogmoed z}1 !
In moedertrots vloeit liefde en dank tezamen,
En de aard miskent, de hemel wraakt then niet ;
Dus, zoo die hoop u toelaeht in 't versehiet,
Moog God de Heer die hope niet beschamen!
0, moederliefde is onuitspreek1 jk groot
Eon r jke bron, die nimmer draalt to vloeien ;
Een eeuwig vuur, tat nooit gebreekt to gloeien ;
Een lang gebed van 't kraambed tot den dood .
Ze is zacht en stark, geduldig, kraehtig, moedig ;
Hen band, then boosheid breekt, noch ondank scheurt;
En wie haar meest hardvochtig heeft verbeurd,
Dien volgt zjj nog, en even overvloedig!
Ze is als Gods zon die in haar reinheid straalt,
Maar opgaat voor rechtvaardigen en boozen :

AAN YOLANDE .
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Een regen, die op d' akker des godloozen
Als op hot veld des dankbren christens dealt .
Niet wear? wet ramp de hemel moog gehengen,
Elk offer voor uw lievling valt u licht ;
Zelfs zoo ge u tot het zwaarste zaagt verplicht,
Gig zoudt het, gj,~, ale alle moeders, brengen .
Zie, reeds verbleekt bet blosjen op uw koon ;
Reeds mist uw oog hot vuur van vroeger dagen ;
Reeds klopt u 't hart somtjds met matter slagen,
En g}j verzwakt in 't sterken van . uw zoon ; .
Want! . . .'t is uw bloed, waarmee gil 't kind wilt drenkeni
0, dat h 't noon in later tild vergeet!
Maar zelfs indien gig dat voorzaagt - ik weet,
G j zoudt hem toch geen teugje minder schenken .
Welnu! eens zij dit borstsieraad uw kroon!
Eene moog dit wicht uw ouderdom beschermen!
Thane hangt bet zwak en machtloos in uw armen
Hang eenmaal trotsch aan d' arm van uwen Zoon!
God zelve zj des jongskens schuts en hoeder,
En in dit kind uw zegenaar en , vriend !
Hij immers weet wet moedermm verdient ;
Ook Jezus zoog de borsten eener moeder .
AAN YOLANDE.
Uw deel is een gebroken hart,
Uw deel een buigend hoofd !
De giftige adem van de smart
Heeft u den bloc geroofd ;
Gij hebt, in pijnlijke eenzaamheid,
Uw bhnkende oogen dof geschreid ;
En hadt ge u dat beloofd,
Toen ge u in de armen wierpt eens mane,
Wiens hefde -- maar wear is zi,j thane?
De roos viel af, de vlam ging uit,
Wier gloed u koestren zou,
En al de weelde van de braid
Versmolt in 't leed der vrouw ;
De blinddoek viel u van 't gezicht ;
En, voor 't gedroomde zonnelicht,
Verscheen een nacht van rouw,
Van rouw, dien ge u ontveinsd hebt ; maar
In 't eind viel hij uw ziel to zwaar .
Zie, nauwlijks was de knoop gelegd,
De heillooze eed gedaan,
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Of wat ge u zahgs hadt voorzegd
ale een , droom vergaan.
Gig hebt getw}lfeld, - ras, niet wear?
au
Toen was het uur uws jammers dear ;
Toen ving uw tering aan!
Thane kept, thane overziet ge uw lot!
Thane, Martlaresse, trooste u God!
Wat koude siddrmg: droeve vrouw!
Verkilde u 't gloeiend hart,
Toen de afgod van de huwlijkstrouw
Uw' oog' ontsluierd werd?
Toen gij, door werlde en min bezield,
Een steenen beeld in de armen vielt,
Gevoelloos, koud en hard,
Wear ge u een engel hadt beloofd,
Met lichtglans om 't gezegend hoofd?
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Eens hebt ge een vriendenraad mistrouwd Neen, acht het geen verwijt!
G }j - waart pas zestien jaren oud,
En waart niet wet ge zijt.
Uw reins ziel, uw kinderzin
Geloofde aan de eeuwigheid der min,
In 's levees rozent}jd,
En raamde 't listig tooverhed
Of 't masker der geveinsdheid niet.
0, Hadt g}j thane die droomen weer,
Die droomen uwer jeugd,
Het zalig, kinderlijk weleer,
Dat u zoo s
Of kwelde u ons po edken vedriet,
Maar slechts die wreede ervarmg met!
Wat raakt u 's werelds vreugd ?
Bezat gjj de onbewustheid nog
Vans werelds valschheid en bedrog .
Wee, wee den koelen echtgenoot,
Die ze u verhezen deed,
Die, toen hij u in de armen sloot,
U uithuwde aan uw leed .
Wien kort uw schoonheid heeft gestreeld,
Maar ras uw kalme deugd verveeld,
Als 't houden van zijn eed!
(xevloekt - Maar hoe! uw wang verschiet,
1+gin schreiend smeekt g j : Vloek hem met!
Gjj ~~ mint hem nog. G j z}~t een vrouw ;
Der vrouwen min ie sc oon ;

LOF. - TO A DESTINED NUN .
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Trouwloosheid maakt haar niet ontrouw,
Verachting, smaad, noch hoop ;
En rooft de rows hand eens mans
Haar wreed der liefde rozenkrans,
Zij draagt haar doornenkroon ;
Want haar verteert een liefdegloed,
Die zelfs door tranen wordt gevoed .

LOF .
IN EEN ALBUM .

De Knaap, die eerbiedvol, reeds in zijn kinderdageu,
Het oog niet op de Kroon der dichtren hield geslagen,
Maar op hun Grootheid, op hun Adel, op lion Rang ;
Onwetend of hjj eens hun deelgenoot zoo worden,
En t heilig ordekleed zich om de leden gorden
Der fists Priestren van den Zang ;
De Jongling, die, zoo vaak zijn geestdrift hem verrukte,
Zich onder de almacht van die overstelping bukte,
Die de oogen schittren doet en 't strak gelaat verbleekt,
En, niet dan half bewust van wat hem 't hart, deed gloeien,
Gehoorzaam aan dien dwang, zijn zangen uit list vloeien,
Als een, die in zijn droomen spreekt :
0, Zoo u ooit zijn toon behaagd heeft of ontroerde,
Zoo ooit zijn ziel u in haar wereld met zich voerde,
Het was de gave Gods, die uit hem sprak
niet hjj .
Ontzie u hem met lof en eer voor 't oog to treden l
Nooit heeft in hem de 'trots om lauweren gebeden,
Maar steeds 't Gevoel om poezij .

~\
TO A. DESTINED NUN .
FROM THE DUTCH OF J . P . HASEBBOEK .
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Bereft of youth, though young ; confined, yet free ;
However lovely, loving nor beloved
Pious, not virtuous ; saint, yet disapproved ;
What can a cloisters desert offer thee ?
What made you shave the ringlets from this brow,
Beauty did form to kiss thy snowy neck?
If gold and silk were fond thy limbs to deck,
y does a woollen garb disgrace them now ?
Thou thornless Rose, bethink thee was it well
To shun the shade of this delightful bower?
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TO A D&sTINED NUN .
The zephyr did not meekly fan thy flower,
But had a claim to its luxurious smell .
Thou'rt earthly - and desir'st the peace of heaven?
Thou'rt human -- and expect'st celestial bliss?
A sinner - and pretend'st to holiness?
A Christian - and thou deem'st such pride forgiven?
Thou ask'st a dungeon, and thou sigh'st for rest?
0 There are many longing for repose,
And then there is a grave for thee and those,
But - when it pleases Him, who knows the best!
Do not commit as black a suicide ;
Nor do despise mankind! Continual strife
Must be the only scope of human life And thou, thou fliest thy cowardice to hide!
Once thou Overt loved ; thou didst not love again :
Na sprightly brook of living water, thou!
But stagnant lake, disdaining on to flow,
To drench the banks or mingle with the main .
Thou art devoted to thyself, wilt take
No notice of the rest and hid'st thy beauty ;
And still thou deem'st such avarice a duty!
Was it not giv'n thee for another : sake?
,Thou halt regret and sorrows?" From our birth,
We have them all. If dusky cells should hold
Each suffering sheep of this unhappy fold,
We were to make a cloister of our earth .
Our name is fellow-sufferers till our death .
Those walls bestow no comfort ; do not feign!
The token of thine order Booth's no pain ;
It decks thy heart, but still 't will break beneath .
Thou bow'st in resignation ." Don't deceive
Thyself, for such repentance has no worth!
Since thou hast lost the love, the hope of earth,
Thou lov'st the Lord but to forget thy grief .
Thy tears are not agreeable to God,
Thy thoughts not sacred, for the world is there
Before this altar if thou stoop'st for pray'r,
Beware 1 thou doest profane the sacred spot .
0, Pray'rs are heav'nly, godly! but the Lord
Destined not all the surplice here to wear .
To waste our life in one fanatic ray'r
MAN, WORK AND PRAY!" commands uis sacred word .
E'en the chaste Seraphs, crown'd with heav'nly light,
Are ministers, who at His voice obey,

TO A DESTINED NUN.

And as they sing his mighty glory, they
Perform his will, not resting day and night .
„Thour't virtuous?" Virtue shows itself in STRIFE!
He, whom on earth no victor's wreath was given,
Partakes not of th' immortal palm of heaven!
He needs no rest who idled all his life .
Look, look upon thy Bridegroom ! Bore not He
The cross, you bow at, to his trial place ?
,Whoe'er" - He said -- r is worthy of my grace
Takes up his cross and follows after me ."
,Thou could'st afford nor good, nor bliss, nor mirth ?"
Shortsighted! do you know the Lords decree
Or to what task th' Almighty destined thee,
A being, harmless as thou art, on earth ?
Oh, Latent virtue bears the richest fruit!
The balmy dew, calm Night weeps o'er the flower,
Is far more sweet than many a heavy shower
To all the lovely daughters of the wood .
,However, thou art happy ?" Say not so !
Thy Faith is dead, for it is buried here ;
Thy Love is nothing, for it does not cheer ;
Th~y Hope a lie ; thou sow'st not - shall thou mow?
Thy Piety is but a selfish scheme ;
Thou art but cruel, though they call thee holy ;
Thy worship is a fancy and a folly ;
And, oh ! how shall thou waken from thy dream?
Humanity s our duty, first of all .
The Christ entreats that we should love each other
Why, thou Overt call'd to be a spouse, a mother . . .
How, Bigot ! didst thou answer to that call?
Thou wipest no tear, thou sharest no smile ; by thee
No head was e'er upheld with tender care ;
Thou didst not comfort, didst not shelter ; there
Exist for thee nor thanks nor sympathy.
One day! . . . Whose blessing shall avert the doom?
The sacred garb must from thy limbs be torn ;
The saint attire, in fancied virtue worn,
Falls down, at thy revival from the tomb.
Hadst thou reliev'd a single poor's distress,
Or clad one orphan as good nature bade thee,
Bright Seraphs wings would gently overshade thee . . .
But now ! thou bast thy shame and nakedness !
Do not persist! turn to the world again!
For acts of love to God must pathy debt ;

,
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If pangs and sorrows gather o'er thy head,
Such will protect and set thee free from pain .
Let Earth take back its worship ; it was given
Thee with thy veil, and leaves thee with thy dress ;
The Lord rejects fictitious holiness ;
Love hallows Earth ; Love only opens Heaven!

MISKENNING .
Koelbloedig zeggen zjj : De dagen zjjn voorbij ..
Bat de aard geloof leende aan eon gaaf der poezjJ ,
En in den Bard lets meer, dan aardsch, dan mensch1jks eerde,
Ontzag had voor den god, die od1 jk sprak uit hem,
Oraaklen vond in wat hjl leerde,
Eerbiedig wachtende op zijn stem ."
Met deernis zegg'~n zij : ,Die dichterlijke gloed,
Die onweerstaanbaar heerscht op 't eens ontvonkt gemoed,
Wat is h}j dan eon vlam, die kunst en opzet stokers,
Aan hemel vreemd en god, door de eerzucht opgewekt,
En die, op 't voorhoofd uitgebroken,
Tot blijk van halven waanzm strekt?
,De dichter dringt zjjn hart die koorts op ; hem behaagt,
Die valsche toestand, die zoo schoon een eernaam draagt,
H jj -dicht zich de aandrift toe, die nooit zijn boezem blaakte ;
IIj mat zich of totdat hem 't bloed in 't aanzicht stijgt,
En zegt : de Poezie ontwaakte
Staat af, oningewijden! zwijgt!
,Neen poezie is niet wat haar zjn hoogmoed heet ;
Goon hemelwaarheid met welluidendheid omkleed,
Maar dichterlijke waan en dichterlijke logen ;
Een spel van woorden en van klanken ; bonte scHIJN,
Die de aard Binds eeuwen heeft bedrogen
En daarom WEZSN waant to zijn."
Verkropt, v~rkropt dien hoop, vergiftigd door den nijd,
Bevoorrechten van God, die ware dichters zijt!
Vloekt geen misleiden hoop, maar domme poetasteren,
Wier blinkende onzin, doelloos raw, ijdle waan
Hen tamers 't Heilige to lasteren,
En aan uw krans de hand to Blears .

AA:~ 8Bagr4A.

AAN SERENA .
13 Apam 1837 .

0, Roil is u! Een kind ward u geboren!
Een dochtertje ligt aan uw hart gedrukt!
En wel mocht God den b1 jden juichkreet hooren,
Door haar geschrei uw bleeken mood ontrukt .
Uw an st heeft nit ; uw smarten zi,jn geleden
De beer heeft in de worstling u behoed ;
Dit kleine wieht heeft alle feed vergoed ; -Ook hadden wjj't den hemel afgebeden .
Ze , Moeder, is de moederliefde zoet?
(ehJkt iets naar de volheid harer weelde ?
Of haalt hat hell, dat zich uw hoop verbeeldde,
Bij 't rein genot, dat zij u smaken doet ?
Wel moogt gij 't feast van uw geboorte vieren,

Nu ge op uw schoot oen jonggeboorne torst ;
Wel mag gebloemte uw eerezetel sieren,
Met zulk een pronk, dit sieraad aan de borst !
Wel mag uw trots u rijk en zalig roemen,
Daar go u verheft op , kosteli~ker schat,
Dan menig, die zich rijk waande, ooit bezat ;
En, jonge vrouw! wel moogt ge uw jaren noemen!
Uw moeder hebt gij alti,jd lief gehad ;
Maar om geheel haar liefde to waardeeren,
Dat moest gij, die haar eerstling zijt, nog leeren,
En van uw eigen eerstling leert gig dat .
Uw eerstling ! 0, wat naam zult gij haar geven ?
Wat naam behoort een eerst, nog eenig, kind?
Vernieuwing en verdubbeling van levee,
Die heel eon hof van nieuwe liefde ontgint !
Eon derde, waar go uzelve en uwen gade,
En beider min vereenigd, in aanschouwt ;
Eon aerate ziel, die u wordt toevertrouwd ;
Eon levee, tot een pand van Gods genade !
Ziedaar een hail, waar alles bij verfiauwt !
Ziedaar eon bron van onbegrijpbre vreugde !
Ziedaar wat - zoo de smart u niet meer hengde -G j bans voor eon wonder nemen zoudt!
II weet niet, wat gevoelens then . zich schenen
To kruisen, to verdringen in m}jn ziel,
Wat wondre lust tot lachen en tot weenen
Mij bij zoo zacht eon aanblik overviel ;
Toen ik voor 't eerst bij 't kleine wiegje bukte,
W aerie dat kind der hope nederlag,
En ik dat teeder hoofdje sluimren za,g,
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Noch hoe mjj 't blijd, hat schoon gezicht verrukte
Dier eersthng, op haar eersten levenedag!
Toen kon ik min gedachten niet verzamelen,
Een woord slechts, slechts een korten zegen stamelen . . .
Maar wel haar, zoo mjjn zegen jets vermag!
En thane, wat vreugd! Gezegende der vrouwen !
0, Laat ik hier op uw geboortefeest,
Eens bljjde, sans recht hoogmoedig u beschouwen ;
ik ben altijd op u zoo trotsch geweest.
Daar zit gj, met uw zuigling op de knieen ;
Of klemt haar zacht en teeder aan uw borst ;
En lescht haar eerste en schuldelooste dorst,
Of zit haar sleep aandachtig to bespieen .
Hoe lieflUk is in u die moedervreugd!
Hoe schoon die liefde in die verteederde oogen!
En, zj de bloc der maagdh,~ke ook vervlogen,
Hoe wel staat u die moederlijke jeugdl
0, Vraag m j niet wet ik den hemel smeeken
En bidden wil voor u en voor uw kind!
Gij west hoe luid de broedermin ken spreken,
Gij west hoe trouw u dit m}ln hart bemint .
ik west, gig zult een teedre moeder wezen
Geljjk gj,j steeds een teedre zuster waart ;
En zoo ooit zorg een zuighng heeft gespaard,
Uw dochtertje heeft, lieve! niets to vreezen .
Maar gjj en dit uw kindje zjjn van de card ;
En daarom, dat een hemel hat behoede!
Opdat uw ziel nooit al to seer bevroede
Wat smarten sours de moederliefde baart .
Neen, deze vreugd z j immer in uw blikken,
Zoo vaak uw oog dit lieve wicht ontmoet ;
Geen bleeke wang most immer u verschrikken,
Geen bangs kreet, die u besterven doet!
Neen! deze lath most steeds uw lippen tooien,
Zoo vaak gij 't kind aan 't kloppend harts drukt ;
Geen foltrende angst, die 't hoofd tar cards bukt,
Most immer op uw voorhoofd rimpels plooien .
Smack alles wet een moederhart verrukt!
Voel weinig van wet moederharten griefde ;
Daar z }j gees bloem op 't veld van deze liefde,
Die door uw hand niet dankbaar word' geplukt .
De reins vreugd, de stifle trots, de zegen
Des hemels valle u in dit kind ten deal!
't Gelijke alt jd der lieve moeder veal ;
Zoo bloeie u steeds een lieve dochter tegen!

AAN ALEIDE .

AAN ALEIDE .
Ik vraag niet of de kernel stralen,
Niet of hat bloembed rozen heeft
Of geur en toongalm om mij zweeft
Van boschviool of nachtegalen,
Wier adem op hat windje beeft,
Dat, in 't bezielend ademhalen,
Het levee aan hat levee geeft,
Als 't flnistrend omgaat door de dalen ;
North of hat lauw is van den gloed,
Die 't loover losrolt nit de knoppen,
of vochtig van de koala droppen,
Wier kracht den bloemhof sterken moat .
Ik vraag niet of de lente zoet,
De meimaand lieflijk is voor 't harte,
En winterkoude en wintersmarte
Aan liehaam en aan ziel vergoedt.
Beklaagbaar, die geen hope voedt
Dan op de hoop der bloeiende aarde,
Dan op de kleuren van zijn gaarde,
En wat zijn takken groenen doet ;
Die, midden in des werelds jammeren,
Zijn lieul afhanklijk waken moat
Van oehtendgloor en avondgloed,
Of van een speelziek wolkgebroed,
Een kudde, nu, van witte lammeren,
En straks een zwarten legerstoet,
Die, als de wind hem op doet zwellen,
In donderslag en bliksemgloed
En aarde en kernel zal ontstellen .
Voor mij, ik wensch een zacht gezicht,
Een zoetlief kind van , achttien jaren
In lente en winter aan to staren,
Bij ochtendrood en avondlicht,
En tusschen groene en gale blaren ;
Een vriendlijke, op wier blij gelaat
wij roos en lelie groeten mogen,
Wier fiischheid van geen zon vergaat,
Die, 's ochtends vroeg en 's avonds last
Een blauwen kernel voert in de oogen,
En, in 't aan zorgen vreemd gemoed,
Een altijd heldren lentegloed .
0, 't haatlijk noorden, 't haatiijk noorden,
Het zingt zjn kouden gorgel schor ;
Het ademt onze velden dor ;
Het weert den wellust deter oorden .
Uw moeders bosch bleef naakt en grauw ;
IL
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Lw moeders bloemhof wil niet bloeien,
Haar lamm'ren bibbren van de kou,
En wenschen dat hun wol moog groeien ;
Ook kleedt groen lommer 't eindverschiet
Der breeds Westerlaan nog niet,
Waardoor 't een blauwe tent zou schUnen,
Voor wie het met onze oogen ziet,
Beplooid met groenende gordilnen ;
Ver last de Nijenburgh zjJ n dak
Aanschouwen door de kale boomen.
Waar slechts een enkle groene tak
Der andrer dorheid uit doet komen Zoo hij hun ijver slechts ontstak!
Ma,ar ziet de dochter van den Huize,
Met een gelukkig, b1 jd gezicht,
Dees nieuwen morgen aangelicht :
1k Traag niet of het westen suite,
Dan of bet knorrig noorden gromt,
Niet of de blijde lente komt ;
1k vraag niet of de hemel stralen,
Niet of het bloembed rozen heeft,
Of roos en lelie sterft of leeft,
Noch of de wiek der nachtegalen
Van liefde, tang, of koude beeft ;
Of alles groent in bosch en weide,
En leeft, en bloeit, en zich verbl jdt ;
Maar slechts of gij gelukkig zijt,
Of g}j gelukkig zjjt, Aleide !
1k ken er wel, wier koude jeugd
Gelj,} kt op deer bedrogen lente,
Wier jonkheid heenspoedt zonder vreugd,
Wat hoop zich in haar ziele prentte
Van voorjaarsweelde en meigeneugt!
1k ken wier hart, voor alles koel,
Zichzelf genoeg is in zijn armte,
Wier jeugd geen smack heeft, gees gevoel,
Gelijk een meimaand zonder warmte .
Ook z jn er, welker ziele kwijnt,
Omdat, wat andren ook genieten, , .
Voor haar alleen de ton niet schi~nt,
De roos niet nit den knop wil schieten,
En 't lommerrijk verschiet verdwi~nt,
Waarmee z}j, dwaas! zich vleien listen ;
Wier hoop een boomgaard zonder geur,
Wier liefde een bloemtuin zonder regen,
Wier heil een roos is zonder kleur,
Wier deugd, een akker zonder ze~en ;
Voor wie, in 's levens teerst seizoen,
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De ruwete en berate winders loeien,
Die zelfs het veldkruid sterven does,
Zoo 't waagt, to zjjner tjjd, to bloeien .
G j niet aldus! Uw feest is dear ;
Een feest van lente en hefde beide ;
Maar zi n 4j wat uw hoop voorzeide?
En, dierbaar kind! geniet g j hear?
Zilt gjl gelukkig, mijne Aleide?
Gelukkig, lieve ? Ja ; niet wear?
0, Laat uw mond mij dit herhalen,
Uw blik mij 't antwoord tegenstralen,
Bij 't mgaan van uw twintigst jaar ;
En zeg 't uw vriend nog duizend malen .
Ja, zeg hem dot uw lente zoet,
Ow aarde groen, uw hemel open,
Dat dit de lente is van uw hopen,
Zoo heflijk als uw lief gemoed ;
Dat alles coos is voor uw voet ;
En dot uw hart een heil mag smokers,
Groot - als de groote liefdegloed,
Waarvan ik 't voor het mijn' zie blaken .
En den . . . .! De Heere, kind! is goed Door zijn genade, bidde ik, kome er
Na zulk een lente zulk een zomer,
Als ze u en mij verwachten doet.
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Zeg niet ; r hij is trotsch!" als zijn hart zich verheugt
den schittrenden glens van zijn bhnkende jeugd,
zijn ruischende krone van groenende blftren,
den hchtstraal des roems, die zjn naamcjjfer kleurt,
de mirte en de coos, die men vlocht door 4jn snaren,
den wierook des lofs, wear zijn kleeding van geurt!

Want dot al goat voorb J en zal kort slechts hem streelen ,
leder dog heeft zjn nacht, en hear worm seder bloem ;
Eener vallende star is de glens van den roam ;
En zijn kroon is een pronk, wear de tijden mee spelen,
Is een leengoed, van eignaar verwisslend, en noon
Een onschendbaar geheel met de kruin, die 4j tooit ;
En missehien . . . Neen gewis ! is hat kind rees geboren,
Aan wie na hem de hulde en de krans zal behooren .
Ander licht, andere oogen, een .andere kreet!
En de t jd is nabjj, die zijn schilnsel vergeet .
0, Zeg niet . ~h}j is trotsch!" als zjn hart zich verheft,
Waar zjjn adem de ziel in uw binnenste treft,
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FOREEBT,

Waar hj oogen doet schittren en wangen doet gloeien,
Wear de schoonheid hem eert met een bloc en een traan,
Ale de woorden der gave zijn llppen ontvloeien,
En hot licht der verrukking hem op is gegaan .
Want die gave is des hemels, dat hcht is van boven!
't Is Gods kracht in zijn zwakheid, Gods sterkte in zijn stem ;
En hj weet dat hi mots is, maar alles door hem,
Wrens vrijmachtlge goedheid de serafiem lovers!
Dat do rente dier schatten behoort ears den Heer,
Uie ze hem heeft betrouwd, met de glorie en de eerl
Dat hijj glorie en eer Hem verschuldigd moot weten ;
Dat hj eenmaal en glorie en eer moot vergeten,
Met een hart, waar de geest des Apostels in hoist,
Die nets voornam to weten dan „Christus gekruist."
T

AAN JOHANI~ES HENRICUS VAN FOREEsT ,
Toen hU den naam van VAN DEB PALM had aangenomen .

Zoo was hot u goon eers genoeg
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Den eerbiedwaarden naam to dragon,
Dien, in zijn korte levensdagen,
Eon eerbiedwaarde Vader droeg?
Een naam, die twlntlg voorgeslachten,
In schauw van 't zilvren wapenbord,
Met purpren bloedstroom overstort,
In aanzien en verheffing brachten ;
Een naam met ridderglans omstraald,
Pier op de krone veler deugden,
En wren reeds vijf paar eeuwen heugden,
Voor hj op u was afgedaald ;
Een naam, met slechts met eer bejegend,
Om d' eedlen gloed, waarvan h11" gloort
Maar ook de hefde van dot oord,
Maar door heel Kenmerland eze end!
Moest om uw kruin, o jonge bloom!
Met grooter eer nog to overhoopen,
Men u ook nog met namen doopen
Omstraald met schitterlng van room ?
Moest gl
i een dubblen adel voeren ,
En door uw Moeders schooners naam
De groene lauwren van de faam
Aan d adelbrief uws Vaders snoeren?
- En immers 4jt gij slechts den kind!
En echter rust or op uw schedel
Eon erfenis, zoo groot, zoo ode! . . .
Gelukkig die aldus begint!
Ben dbre! eons vaders naam bemmd
Geechat to weten en geprezen,
Eons braven vaders zoon to wezen,
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En eener lieve moeder kind!
Zijn hart in u to voelen levers ;
char hand to voelen op uw pad ;
Van zoo veal min to zijn omgeven,
En om zoo veal zoo dler geschat ;
In 't bloeien van uw kinderdagen,
De bloeiende aarde road to zien ;
FOREEST to zijn, en bovendien
Den naam van VAN DER PALM to dragen!
0, 't is niet slechts dat dit geluid
Voor onze en alle Hollandsche ooren,
Fen schellen kreet van roam besluit,
En heel ears lied van lof doet hooren ;
Niet dat thane namen schitterglans,
Voor meer dan vijftig schoone jaren,
De duisternis heeft op doers' klaren,
Een nieuwe zon ears onzen traps ;
Niet dat in 't west de lauwerblaren,
Om hem to kransen wear hij blinkt,
Aan 't oostersch cederloof zich paren,
Van eerbied ruischend als hij khnkt, - •
0, Daar zijn namen, hoog verheven,
En groot, en schittrend, en beroemd,
Met huiverend ontzag genoemd,
In warmer en arduin geschreven
Doch zelden noemt de stem der faam
Eon lieven in een grooten naam!
Maar zeker, dit geluid vereenigt
Al wet ooit lieflijk was en goad ;
De schittring van then fallen gloed
Ie door een zachten glens gelenigd !
Hot is als waaide u, wear hid' klmkt,
Een ademtocht van liefde tegen,
Die zalvende in uw harte dringt
Eon wenk van minzaamheid en zegen!
Een vriendlijk ruischen, stil en kalm,
Dat al uw geestdrift op moat wekken,
Maar meerder nog uw harte trekken,
Ziedaar den naam van VAN DES PALM.
welnu ; die naam is u gegeven :
Zie toe hoe gij hem voeren zult !
wij vergers niet dat hem uw streven
Met nieuwe schittering omhult ;
Reeds is hij hoog genoeg geheven .
Men erft geen gaven met eon naam,
Geen lauwer last zich overplanten,
En geen g eslachtslijst houdt de faam,
Maar richt hear voet near alle kanten ;
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Verscheurt zij niet den ade:brief,
Zoo ras hij sterft, then zij verhief?
Neen ; wat we alleen van u begeeren
Is dat, beroemd of onberoemd,
GU noon de klanken zult onteeren
Des schoonen naams, waarnaar ge u npemt ;
Is dat gij, al uw levensdagen,
in needrigheid hem voeren zult ;
Want zoo hij u met trots vervult,
Z}jt ij met waardig hem to dragen .
Hil z}1 uw wapen, geen geweer ;
Uw voetstuk, met uw zegewagen ;
Hij z j uw roam niet, maar uw ear ;
De spiegel, die uw plieht u leer ;
Geen pronkgewaad van zelfbehagen ;
Een stem der leeringe, en een woord
Van wijsheid, op ow pad gehoord,
En noon verachtloosd of vergeten .

Len andere inspraak van 't geweten ;
Een licht, dat voor uw voeten gloort .
Indian gil dus ow naam zut dragen,
Zoo zal de plans, d :e hem omringt .
U noon verschrikken . Waar hh b .jnkt,
En, wie bet oog op u ges'.agen
En tot uw naam geheven hood'
Niet een zal ooit verwonaerd vragen
„Hoe ~s 't, dat g d1as hee~en zcudt ?"
EEN LIED VAN BLOEMEN

Ginder, in hat groene dal,
Bloeien rozen voor mzln voeten,
Waar ik haar mee sieren zai .
Die mijn liefde er zal ontmoeten'
Donkre rozen, schoon van kleur,
Gloeiende in de zonnestralen :
Bleeke rozen, zoet van geur,
Waar geen reukwerk bij kan ha .en ;
Lieve rozen aitegaar,
Die m jn liefde saam zal vlechten
Tot een blijden krans voor haar.
Ginder, aan de kleine beak,
Blinken lelies voor m jn oogen ;
Lieflijk is haar marmerbleek
Van een droppel dauw betogen I
Witte lelies, rein en blank,
Die ik tot een ruiker binder
Blauwe lelies, malsch en rank,
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Voor de borst van mijn beminde ;
Lieve lelies altemaal,
Die mijn liefde saam zal snoeren,
Haar ten smetteloozen praalL
q
q
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Ginder, op het gele duin,
Groeien geurige violen,
Met de kleine, paarse kruin
Onder mos en tijm verscholen .
Dwaas wie oolt violen vroeg,
Om of vlecht of borst to tooien ;
Want slechts zijn ze groot genoeg
Om haar weg mee to overstroolen!
Geurig zijn ze niettemin,
Om de paten to besneeuwen
Van mijn teethe zielsvriendin!

REEDS D . A GZ BET IN REP 00S 1~EN .
(Eene oude Romance vernieuwd.)
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Ore tit oude volkslied wel to verstaan, moet men zich de zaak
op de volgende wijs voorstellen . Twee Bidders dingen naar de
hand en de gunsten eener zelfde Schoone . In blakenden minnenjd
ontmoeten zij elkander bij een lindeboom, trekken hunne zwaarden,
en een hunner blijft op de plants dood . De overwinnaar, gerust op
zjjne zege, it de Jonkvrouw van zjjn hart to gemoet en noodigt
haar uit met hem to vluchten .
1.
DE BIDDER .
1.
et baciet iit t ben zo~ten,
Reeds daagt het in het Oosten
et Uc,t f ci t nt oberal,
Tdet schemert overal ;
oe meint 1 meet be lief fto
Hoe weinig weet de Liefste
59aer bat , cf 1 eenen dal.
Waar ik haar brengen zal!
oe metnt i~ meet be Iieffto, ja be Ueffte.
2.
2.
3aren 't at mt,n trinben,
Zoo 't al mijn vrienden waxen,
fat rmtfn ,t nben
Die mijn belagers z}jn,
boerbe u utt be ianbe
Ik voerde u nit den laude,
t?n trofp~ t ~mn minnef ~?n, en ~ . Lieftallig mangJ
deli n!
3.
DE JONRYROUW .
3.
i3ermaert~ ,out g nit noeron
Waarheen zoudt gij mj voeren,
stout Butter meI gt emoet?
Kloekmoedig Bidder! Waar?
DE BIDDER.

onber be Iinbe~oom groene,
Naar 't groene lindelommer,
bn troo ft,nttn tnaerbe croet,en3 . Mijn liefje, volg m}j daar.

~'
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4.
DE JONKYROUW .
4.
.
3` 1egg in mt)n ttef armen,
Ik hg in mijn liefs armen,
bet grooter eermaerbig1eib :
In deugd en onschuld neer,
legg' in mt}n lief armen,
Ik hg in mijn liefs armen,
Stout £Ratter mel g emoet, en3 .
Kloekmoedig Edelheer!
5.
DE RIDDER .
5.
£eglt ght in um lief armen,
Ligt gij in uw liefs armen?
58t;lo bat i~ met maer :
Die tad is om, voorwaar!
®aet onber be linbe groene,
Ga, zoek hem bij de linde,
Q3erflagers foo et,t
baer, ens.
Verslagen ligt hij daar.
6.
6.
Stet J`~et)~f en nam taer mantel,
De Schoone neemt haar mantel,
'n ft; ging eenen gang,
Door schrik en angst ontsteld,
M onber be tinbe groene,
En vliegt naar 't lindelommer,
Daa~C ft? tem serf tagl en vant, end . En vindt haar Lief geveld .
7.
DE JoNKVROUW .
7.
leggy bt tier >,erf lag en,
Ach! ligt gij daar verslagen,
ersmoor in a uw oe
fit beeft ghebaen um roemen, Dat heeft gedaan uw roemen
Can ume ~oogt)e moet, ens .
En uw vermeetle mood.
8.
8.
cc legh bt~ bier nerf tags en,
Ach! ligt g}j daar verslagen
die mq to troo~ten
act?
Die mj to troosten placht?
fat ~ebbt~ nit nag1elaten,
Hoe zal ik u beweenen,
~o menig1ien broe~en baggy, ens .
Beweenen dag en nacht!
9.
9.
Set
et~~f en f eerbe aer omme,
De Schoone ,drukt den drempel
n It, ging eenen gang,
Van 't hooge burchtportaal,
!tt noor 1aer ~3aber~ poorte,
En weeklaagt om haar minnaar,
die ft)ber ont floten pant, ens .
En stort zich in de zaal .
DE JoNKYROUW.
10.
10.
n i~ 1e ~ niemanbt inne,
Ach, is hier niemand, niemand,
91o Seer nod C~belman :
Noch Heer noch Edelman,
Die m}j nu dezen doode
die mt nu bef en booben
SEer aerben 1etpen fan, ens.
Ter aarde helpers kan ?
11.
11 .
De S~eeren fmegt en ftille,
Maar al de ridders zwegen,
~~ anen green gt elut~t,
Gevoelloos voor haar lot ;
et
a if en eerbe l~aer omme, En schreiend keert zij weder
ging al meenenb i,tyt, ens .
Van 't Vaderlijke Slot .
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12
Yet karen geeten bat~ren,
¶at fter 't btoebt of ,reef
O1et t~aer f nee=tvitf er t~anben,
Zlat f f?n
ttvonben nerbonbt, ens.

12 .
Zij reinigt hem de leden
Met lokken lang en blond ;
Met lelieblanke handen
Verbindt zij wood bij wood .

13.

13.

Tlet f tine btande f maerbe,
Zij graaft den Held een rustplaats
Met eigen blinkend zwaard ;
at ftuber bat graf le grcef,
Tlet wren btancfen armen,
En met hear sneeuwwitte armen
at ft~ them ter aerben broegt~ ens . Legt zij hem neer in de aard' .
14 .
14 .
let 1 area btancen t~anben,
Zij zelve luidt de doodklok
f at ftber t~et bettetjen tton,
Met handen teer en schoon ;
Zij zelve zingt de ljjkmis,
Oet are t~etbere teete,
f at ft be 53igitie 1°n,
Or zilverklaren toon.
gens .
15 .
15.
DR JONKVROUW.
Btu trait itf m beg even
Nu wil ik, booze wereld!
n een ttet n ftoo~tertif n ;
Uw snood gewoel ontgaan ;
Ter eere van min liefste
~n bragt;en be ~marte tntten
Neem ik den sluier aan.
her eere be tie f fto mif n .
~n bra~tyen be fmarte tvnten, Ctvarte m~ten .
VOOR DE LEIDSOHE WEEZEN.
Op Nieuwjaarsdag, 1838 .

Toen gij van morgen, bjj 't ontwaken,
Dit meuwe jeer zaagt aangelicht,
En met een opgeruimd gezicht
Uw Hove kindren tot u oaken,
Om, near den zoeten kinderplicht,
Hun beden voor uw heil to slaken,
Met lachje en kus en blijden groet
En gij de kleinsten van den stoet
Met wellust hebt aan 't hart gesloten,
En, met een handdruk, tot de grooten
Gesproken, als een Vader doet :
Toen, Oudren ! is uit uw gemoed
Een luide danktoon opgestegen
Tot Hem, die zulke' en zoo veel zegen
In uwe poorten wonen doet ;
Toen hebt ge een blijden blik geslagen
op al de blijdschap om u heen ;
Wie stof tot zuchten hadde of klagen,
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Gj,j dacht slechts aan 't geluk alleen!
Gij hadt voor uwe en andrer zorgen,
Voor droef heid, kolnmer, angst en smart,
Dat oogenblik, noch oor noch hart ;
Onze aard hield u haar leed verborgen,
En kleurde uw lot in rozengloed ;
Daar was een stem in uw gemoed,
Die uitriep op deer blijden morgen
* Voorwaar, to levee toch is zoet!"
0, in dat uur zoo waarlijk blij,
Toen alles om u juichte en lachte,
Toen kwam ons Weeshuis, hopen wij,
U niet bedroevend in gedachte !
Daar, bij dit nieuwjaarsmorgenrood,
Daar rezen van hun schaamle krebben
Een aantal kindren, klein en groot,
Die geen van alien ouders hebben !
Ach, wichtjes, aan geen moederschoot
Ontvangen met een bhjde groete,
En wie, als hem hun blik ontmoette,
Geen vader in zi,jn armen sloot!
Ach, kindren, die hot heil nooit kenden
Hun oudren, met een blijden lath,
Een wensch to doen op nieuwjaarsdag,
of zulk een vreugde lang ontwenden!
Ach, knapen ! wie hun jeugd bekoort,
Maar wie geen vriendlijk vaderwoord
In 't nieuwe jaar mocht welkom heeten!
En dochteren, die zelfs niet weten
Hoe graag nien naar een moeder hoort.
Gewis! der Weezen lot is wreed .
En zoo gij 't heden kondt vergeten Hier zijn zij, die hot u doen weten,
Hier zjjn zij, in hun somber kleed .
Flier naakt, op d' eersten van de dagen,
Waarmee hot ,jaar zijn kring begint,
Het arme, 't ouderlooze kind,
Om aan uw dour gehoor to vragen .
her treedt - ach, vreemd aan al 't genot,
Dat heerscht in blijde huisgezinnen -De Wees-in-'t-zwart uw mooning binnen,
En wijst uw kindren op hot lot
Van die geen moeder ma,g beminnen,
En die geen vader heeft dan God.
- Maar neon ! hij komt uw vreugd niet storen ;
H j komt niet, met beschreid gezicht,
7ijn schaduw werpen op uw licht ;
HU komt u zucht noch klacht doen hooren ;

YOUR DE LRIDSCHE WXEZEN .

Hem drijft zijn smart niet, maar z}ln plicht.
Hij komt, met opgeklaard gezicht,
Zjjn zegen spreken over alien,
Wier weldaad hem to beurt mag vallen,
Wier goedheid hem den last verhcht.
Hij komt u zeggen dat zijn beden
Gedurig klimmen tot den Heer,
Maar dubbel op den dag van heden,
Opdat Hij uw geluk vermeer
En cozen strooi voor al uw schreden!
En daarom, wendt bet oog niet af,
Noeb trekt uw voorhoofd rimplend samen,
Als kwam hij bier de vreugd beschamen
Van hen, wier deugd hem alles gaf.
Neen ! om u dank en lof to brengen, -Wat heeft ze meer, zijn acme jeugd? Om in den beker van uw vreugd
Een goddehJ keg drop to mengen ;
Om, wat hem moeil jk vallen moog
In uw nabjjheid to vergeten ;
Om u zjnn Ouderen" to heeten, Verschijnt bet Weeskmd voor uw oog .
Hebt gig bet opschrift niet gelezen,
Dat, voor de poorte van one stift,
Der vaadren vroomheid heeft gegrift?
,God is een helper van de Weezen ."
Dat is een zoet, een troostrjjk woord
Voor alien, die daar binnenkomen,
Wie deernis daar heeft opgenomen,
Wier klacht en noodkreet zjj verhoort ;
Een spreuk, wler zekerheid wil leeren
Bjj iedre weldaad, al bet goed,
Dat gij aan de acme Weezen doet
En uitreikt, in den naam des Heeren,
Die hefde werkt in uw gemoed .
Nog staat er voor ons huffs to lezen :
r Dat God der armen toeverlaat
Verlossen zal van ails kwaad :"
Dat, eedien, words aan u bewezen!
Ook west gij dat ,wie d' armen geeft,
Met bljj gemoed en milde handen,
Een rjjken schat daarboven heeft,
Door roest nog roofzucht aan to randen!"
Die zij uw deel! De Wee3 kan niets
Dan voor u bidden in zijn smarts,
Maar zoo hij 't doet van ganscher harts
Dat, liefderijken, is toch jets .
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0, Zoet aanschouwen voor mijn oogen,
Als g}j uw blond, uw jeugdig hoofd
Naar 't Bjbelboek houdt toegebogen,
En least, en liefhebt en gelooft ;
Als crust uw voorhoofd heeft betogen,
Maar 't vredig lacbjen om uw mood
Die bljde rust der ziel verkondt,
Die de Englen altjjd smaken mogen!
0, hail u, hail u, in dlen stood!
Het is, voor die u dan mag naderen, .
Als wierp hat boek een straal van llcht
U tegen van zjjn heilge bladeren,
En op uw vriendhlk aangezicht ;
Alsof uw hart de hooge weelde
Per heilgen, wie Gods adem dreef,
Wier hand hat heilge nederschreef,
In heilige verrukking decide ;
Als brak een scheemring van den gloor,
Die cans uw laden zal doorgloeien,
Reeds nu de have blosjes door,
Waarvan uw zachte wangen bloelen .
En als uw ziel genoeg genoot,
Fm ge, oversteipt van zallgheden,
Verward in lofspraak en gebeden,
Het boek last vallen in uw schoot,
En de oogen haastig om u slaande,
Ais wakende uit een Broom, verschrikt
Dat g j op de aarde nederblikt,
Die u aan de aard onttogen waande
En met hat hemelsche verkwlkt :
Dan mag hat wezen in mijn oogen
AIs was uw droomen waar geweest ;
Dan schjjnt ge mij een goede geest,
lien boodschap brengeide uit den hoogen,
op wiens gelaat men ,Vrede" least .
Uw moeder heeft u niet geleerd,
Den krlng der dwaasheid rood to zwieren
En }jdelheden bot to vieren,
Wier vuur des hemels oogst verteert ;
Nooit heeft haar hart van u begeerd,
Dat g j zoudt sehittren en behagen
Door wat een wufte wereld cart,
Of, van Bier hoogmoed overheard,
Haar valsche bloemenkroon zoudt dragen.
Neen ; in uw vroegste kinderdagen
Vloeht ze om de slapen uwes hoofds
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De witte cozen des ge1oofs,
Die zelfs der Englen oogen boeien,
En, van des hemels dauw bespat,
Saar eur vers reiden op uw ad,
En tot
't eeuw g
Wel u, die zuik eeneven
moeder
hadtr.
bloeien
Want daardoor zijt gij niet dergenen,
Die eenmaal 's weeks bet gouden slot
Ontgrendlen van bet Woord van God,
Om aan zijn waarheid 't oor to leenen ;
Die, 't hart vervuld met aardsch gent,
De vreugd der wereld nooit vergeten,
In 'S Heeren hues zijn neergezeten,
Gehoorzaam aan een oud gebod,
Maar niet begeerig om to weten
Wat hemel opgaat voor 't gemoed
Derzulken, die zich vroeg gewennen
Haar Schepper in zijn woord to kennen,
En die haar redde door z}jn bloed .
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Het Woord des Heeren 1 't Woord des Heeren!
0 gfl, die op den Bllbe1 rust
Gij, die verrukt zijn blaadren kust,
Hoe zullen w ii het waardig eeren?
Een boom des levees, door Gods hand
In 't aardsche dal des doods geplant ;
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Een sneeuw van bloemen nit Gods Eden ;
Een blik van 's Heeren aangezicht ;
Een bondel stralen uit zijn licht ;
Een eur van 's Heilands liefli'kheden ;
Een stroom der Iaefde en Wijsheid Gods ;
Geheel een stoet van hemelboden,
In englensehoon en englendos,
Die tot de aanschouwing Godes nooden ;
Die, waar de boosheid one belayt,
Voor ons een vlammend slagzwaard trekken,
En waar het hart bescherming vraagt,
Ons met hue blanke vleu lee dekken
Een tooverzang der profec}'j,
Waarvoor de hemelsehe gord}lnen
Zich oopnen, scheuren, en verdwi,jnen
Ziedaar den Bijbel ! - Knielen wij !
Niet waar? Wi'~ zullen op ons pad
Gedurig samen nederknielen
En brengen 't offer onzer zielen,
Wien onze kmdsheid vroeg aanbad ;
W}i zullen samen,alle dagen,
]Sat boek ontsluiten van den Heer,
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Ons laven aan zjJjn liefdeleer,
En naar zijn hemelsch manna vragen ;
wj zullen, 14j bet vriendlijk Iicht,
Dat uitstraalt van bet Woord des Heeren,
Den Vader in bet aangezicht
Van zijn Gezalfde kennen leeren ;
wij zullen bouwen op de rots
Van 4jn apostlen en profeten,
En niet begeei en lets to weten
Daia 't kruis des ~,engeboornen Gods.
En waar de boozen ono weerleggen,
waar twijfelzucht ens harte schokt,
Of waar verzoeking ons veriokt,
De hand op onzen Bljbel leggen,
w j zullen, dierbaarste ! ~edre smart,
Die bittre tranen verht of zuchten .
B>,' 's Heeren troostrijk Woord ontvlnchten ;
En, met den Pijh'l aan ons hart,
Ten laatsten ook den dood niet duchten,
Wiens prikkel weggenomen werd.
Daar staat geschreven • Onze schald ;
De boosheid, die ons hart vervet ,
De vloek, die op deze aard moest k :even ;
De dood, die Adams zonde boet .
Maar Gods genade in Christus blood,
Verlossing, redding, eeuwig levee,
Een hemel, die eon aard vergoedt Ook dat, Melieve! staat geschreven .
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Lieve, hoe schoon is de lento der aarde!
Groen is de beuvel en bloeiend de gaarde ;
De ader der kracht en des levees ontsprong,
't Sluierdun loover van beuken en berken
Wappert om takken, van 't windje gekust ;
Vrooljjk ontwaken tot levee en lust
Slinkt in de liedren en ruischt in de vlerken .
Ale g den gloed van bet hemelsehe blauw,
Hier ondersehept door bet lommer der boomen,
Daar, in zjjn kracht, over 't grasperk ziet stroomen,
Kleuri? van bloemen en blinkend van dauw ;
Als ge, in genot en bewondring verloren,
Waar gjj den voet zet op 't geurige mos .

AAy LILIA .

Dwaalt door de slingrende paden van 't bosch,
Schromend het ruischen uws kleeds to doen hooren,
list het den tang van een vogel zou storen,
Waar hij zich wiegt op een lageren top ;
Als gij de riekende sneeuw deter dagen
Donzig ziet rusten op boomgaard en hagen ;
Als gjj de meibloem be spiedt in haar knop ;
Als gij u bukt naar uw blauwe violen,
Gistren in klemmende windsels verscholen,
Maar met den morgen verlost van haar wrong :
Lieve, temidden van loover en bloesem,
is daar geen vroolijke stem in uw boezem
,0, gij zijt jong ; gjj zijt jong ; gij zijt jong?"
Lente des levens! 0, lente van vreugde!
Lente van schoonheid, van frischheid, van kracht!
Feesttijd voor ,alles wat zoet is en zacht,
Voor wat ooit zmnen en harten verheugde!
Lente van weelde, van lust, van genot,
Schittrende blikken en blozende wangen!
U voegen bloemen en blijde gezangen,
Adem des levens, en zegen van God!
Heerlijker weelde is daar nimmer to smaken,
Zoeter bewustzijn of zaliger vreugd,
Dan dat vervoerend besef onzer jeugd,
Als w tot !even en lieven ontwaken! . . .
0, gj zijt jong ; gj zijt jong ; gij zijt jong!
Lieve, hoe schoon is de lente der aarde ;
Maar voor m jn hart had zij levee noch waarde,
Zoo niet haar stem in uw binnenst weerklonk !
AAN LILIA.
Sla, lieve Bruid, den langen sluier op,
En last mjj u in 't vroolijk aanzicht staren !
Ik kende u in uw vroegste en bhldste jaren :
Volsehoone roos, ik tag u in den knop .
'k Herinner mij uw spelen en uw vreugden,
Uw vogels en uw bonten bloemengaard,
Dien klemen hof, daar gj meestresse waart ;
De dartelheen, die toen uw hart verheugden,
Uw hoepels en then bontgekleurden bal,
Die, duizendmaal geworpen en gevangen,
Ten slotte altoos in 't esscbenloof bleef hangen Ziedaar hetgeen ik nooit vergeten zal.
Maar uw gelaat! - Ik was een kind als gij ;
Ik had u lief, schoon gij mij dikw}jls plaagde ;

su

64

AAN LILIA .

Ik weet dat mij uw holder oog behaagde ;
Maar uw gelaat! Hot bleef mjn ziel niet bij .
De schoonheld maakt goon indruk, op die jaren,
En hecht zich slechts aan 't oog, met aan den geest ;
Maar dat go ook toen een engel zjjt geweest,
Getuigt de lof van die toen ouder waren ;
En wie u thans, in 't smetloos bruidsgewaad,
In vollen bloei van jeugd en schoon aanschouwden,
Begrijpen wel wat ik niet heb onthouden,
En zlen, wat hun geheugen noolt ontgaat .
'k Herinner mij uw donker, lokkig haar ;
Den stroohoed, breed van rand en geel van banden,
Vaak vastgestrikt door moeders teedre handen,
Maar u, naar't scheen, to lastig en to zwaar .
Mi,j
hoe 'k eons den hoed heb wlllen sieren
Met
Met wild ebloemte, aan uwe zij' geplukt,
En hoe g}1 hem hebt , uit mijn hand gerukt,
Om met gejulch eon vllnder na to zwieren ;
Want rustloos waart ge, en druk, en woest, en luid ;
Uw jeugdig blood scheen onbesulsd to vheten ;
Ik was ais kind bedaarder in 't genieten ;
Gij sprongt van vreugde en gilde uw bljjdsohap nit .
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En nu, daar ik u weerzie in dit uur . . . .
Gij zjjt dezelfde als toen ge op 't grasperk speelde ;
Ik groet in u eon troetelkind der weelde,
1k groet in u eon llevlmg der natuur.
Ja, t leven blinkt oog holder in die oogen,
Met al den glans, de tintling van de jougd ;
Uw lippen alert de guile lack der vreugd ;
Geen novel heett uw voorhoofd no beto en .
Voorwaar, u drukt de witte bru dskroon niet,
En de aarde teelt u jamm'ren noch bezwaren ;
Gij durft gerust eon toekomst tegenstaren,
Wier voorgrond u de schoonste bloemen biedt.
0 blade Bruid! uw gansche jeugd was schoon .
Uw boezem had met hoop noch vrees to kampen ;
Gij kwelde u niet met ingebeelde rampen ;
Geen mjjmerzucht verbleekte uw frissche koon .
Net dwaas genoeg to veel van de aard to hopen,
Maar dankbaar voor des levees schaadloos zoet,
Stood steeds uw vrj, uw onbevlekt gemoed
Voor iedre vreugd, in schuldlooz' eenvoud, open .
Uw heldre geest schoot stralen uit van licht
En vroolijkheid op alien, die u zagen,
En om den mist der zorgen to verjagen,
Daartoe volstond eon blik op uw gezicht .
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Wel had om u zoo menig hart gesmacht ;
Wel mocht uw schoon zoo menig oog verrukken ;
Maar die u thane ais Bruid in d' arm malt drukken,
Hjj was 't aan wien gij 't eerst, in liefde dacht,
Geen ankle smart was aan die min verbonden,
Geen traan, geen zucht, geen bleekheid, geen gefrons .
Neen! 't blijdst gelaat der wereld boodschapte one,
Bat j den man uws harten hadt gevonden .
Gel kigen! Volkomen is uw lot ;
Haast zult gij op 't fluweelen kussen knielen
En daar 't verbond bezwerende away zielen,
Wat vraagt gij dan den zegen van uw God?
Gewis, de Heer zal hun geluk volmaken,
Die vatbaar zjn zijn zegenmg to smaken,
En gij, gij zijt gesehapen tot genot .
EBELLA .
Wat schudt go uw manes op, en trappelt voor de poort ;
Gij blanks kiep per, trotsch op eeht arabisch' adel
op glinstrend hoofdstel fier, en marokijnen zadel,
Ben sieraad, dat uw rust verstoort!
Gevoelt gij, zonder zien, uw meesteres genaken,
Wier lief gewicht gij door de dreven voeren zult?
Poet wat zoo velar borst vervult
Uw oostersch hart voor haar ontwaken ?
Zie toe ; de dabble dear gaat open ; ze is gereed.
Hoe vorstlijk treedt 4jJ, in de lichtbruine amazons!
Wel voegt hat zwart kastoor op 't zwarter haar der schoone,
In krullen vallende op haar kleed .
Verwacht dies dierbren last ; rek uit de ranks laden ;
Verlaag den rug en built 't hoogmoedig hoofd tar aard ;
Toon u door ootmoed de sere waard
Van schoone Ebella's teederheden .
Bedenk! straks voelt gij, door den dunnen handsehoen heen,
Haar zachte vingren wear, die langs uw manes dwalen
Als zij de marmren trap bevallig of kwam dales,
Om lachende u op zjj to trees .
Want Mirza was haar lief en elgen, rinds de dagen,
Dat zij voor 't eerst zich in den zadel beuren zag,
De teugels vasthield met een lack
Hoe bleak haar lieve wangen zagen .
Toes trad, hat voorplein om, de zwarte knaap vooruit,
En leidde bij den kop hat goelijkste alley paarden .
Haar vader ging er naast, maar moeders oogen staarden,
Nog angstig, door de spiegelruit .
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En nu ! Pat blinkend oog, zoo dapper opgeslagen,
Dat voorhoofd, edel, kalm, en elpenbeen van gloed,
Pat hoofd, zoo rustig omgedragen Dat alles zegt u : Z}j heeft cooed.
Voorheen, noch vrouwenza l, noch r}jsleep, als z reed!
Een wilden knaap gehlk, deed ze u langs d' opr}j
yen ;
En zoo hear oudren hear geen kleme rjJ zweep gaven,
Z" spaarden Mirza menig leed .
Maar ook, z ' hield u nog met beide hand bedwongen.
De rechter gaf alleen den teugel haastig op,
Als, b j een driftigen galop,
De lokken hear in de oogen hongen .
En nu, wanneer de muil 't veerkrachtig voetje schraagt,
Wear ze in den zadel stijgt, in min den oogenbhkken !
En als ze zich verzet om 't plooiend kleed to schikken :
Nog voelt g}j nauw1jks dat glj draagt.
Nochtans, de hefste last, Ebella, .drukt uw leden!
Ze is tot den rit gereed en rj~pt de toomen op :
Hoe hoog verheft gij nu den kop,
Hoe sierl}jk, Mirza! zjjn uw schreden .
Zjj gaat ; de vreugde in 't oog, een glimlach om den mood,
Het koele wmdje heft hear sluier op in 't zweven.
Zij, enkel schoonheid, jeugd, en vrhohlkheid, en levee,
Ziet rustig 't breed gazon in 't rood .
Wat is 't Ebella zoet, op 't edel ros gezeten,
Gebied to voeren, en to vordren bovendien,
De wereld van zoo hoog to zien,
En hooge heesters laag to heeten!
Maar kort slechts streelt hear die bespiegling, dit genot,
Als wilder vreugden 't hart der schoone kloppen deden ;
Er komt, is de opri~ kalm en statig afgereden,
Verandermg in Mirza's lot .
Dan drukt zjj zich den hoed wet vaster op de lokken ;
Dan wordt de thorn gevierd, en vliegt de stofwolk op ;
Dan doers en draf en handgalop
Dat hart hear in den boezem schokken.
Vlieg voort, Ebella ! Wees bet kind nog van voorheen,
Pat dwang noch stoornis kept in 't smaken van ziln levee!
Wie u met heldren blos de bossehen door ziet zweven,
Zegt : Ze is gelukkig, indien een!
Vlieg voort . U immers lacht natuur en gi, hear tegen!
God stortte u 't frissche bloed niet doelloos in de leers .
Geuiet der jonkheid zaligheen,
En vr}jheids onwaardeerbren zegen .
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0 zestien jaren! Lieve Ebella, gjj z jt schoon ;
Beeldschoon en rjik, m}jn kind! maar onbewust van beiden ;
En voor 't genot uw paard near meal om to !eiders,
Verwierpt gj een gravmnenkroon !
0 zestien jaren ; zestien area, hier gesleten !
Der vroeg ontwaakte rift, den moedwil vreemd der stad :
Hoe weinigen genieten dat,
Om zestien jaren jong to heeten?
Gij weet niet wet m}jn hart bevroedt . Terw}jl uw oog
Behagen schept in 't spel der stralen door de bladeren,
Meet girds een slechthoofd na, of de afkomst van uw vaderen
Voor hem to laag is of to hoog .
Als gij den teugel kort, wear omgeworpen boomers
U 't uitzicht gunners op de roods en zwarte stad,
Wordt van uw moeders huw1 jksschat
Dear juiste rekening genomen .
Maar ook, terw}jl ge uwhand near gindsche linde strekt,
Of g}j hear geurge bloem in 't draven of kost plukken :
Hoe velen, wie uw oog het harts mocht verrukken
Wier liefde groot is, schoon bedekt!
t
Hoe nienig stifle zucht, hoeveel verhefde zangen,
Om uwentwil geslaakt, mijn schoone ruiterm !
Maar gij, gij vraagt niet near de min,
Noch near eens minnaars bleeke wangen .
Uw paard, ziedaar uw liefde, uw levers, al uw vreugd ;
Uw rappe leden in den zadel to vermoeien,
Ziedaar hetgeen uw oog van heller rook doet gloeien,
Genoegens van een jongejeugd!
Straks voert de vlugheid u van Mirza's tengre hielen
Op 't huffs weerom, en even vlug
Verlaat gij, hoe vermoeid, zj~ n rug,
Om bij uw moeders schoot to knielen.
Dan, als 4j, zacht van hand, de zwarte das ontstrikt,
En t wit batist ontknoopt, dat om uw wan~en plooide,
Of 't kleed u losmaakt, dat uw !seat to lastig tooide,
En vriendlijk u in de oogen blikt ;
Dan zult go u nog geheel diezelfde Ebella achten,
Die ears hear voeten speelde en dartelde aan hear knien,
En, door hear teeder aan to zien .
Hear kussen op uw voorhoofd wacliten .
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WANDELING.
Pluk de blanks windekelken,
Lieve, voor uw blonde vlecht,
Eer ze aan d' elzentak verwelken,
Waar hun slingerrank aan hechtl
Dat de bloemen ras verfiensen
Merken daaglijks alle mensehen,
En is duizendmaal gezegd ;
Maar dat ze, aan haar steel onttrokken,
Aardig staan op gouden lokken,
Vat g j moogl}jk nog niet recht.
Zie de frissche, frissche stroomen,
Helderblauw en spiegelglad ;
Haast u niet to last to komen,
Zoo ge u spieglen wilt in 't nat .
Als, op donzen week gedragen,
't Guitig windje u wenscht to plagen,
Sl jpt het heel den spiegel mat ;
Zeker is er uit to leeren
Hoe de bl jdschap kan verkeeren ;
Kleine kindren weten dat .
Zonnestralen, morgendroppen,
Wufte windjes, teere blaan,
Open kelken, dichte knoppen,
Overal kleeft leering aan .
Maar, op uwe en mijne jaren,
Ziet men bloemen, dauw en bl,ren
Alt jd niet, om school to gaan ;
Laat ons vrooljjk ommedwalen,
Vrij en luchtig ademhalen,
En aan God den dank betalen,
En ons harts zij voldaan.

AAN MARIA.
Heil over 't blij en opgeheven hoofd,
En 't vroolijk oog, voor 's levens blijdsch p open,
Den blijden blik, die liefde en trouw doet hopes,
Den bljjden lath, die vreugd belooft!
Want daar is vrede en helderheid van ziel,
Oprechtheid, snel ontwaakt gevoel en goedheid,
Tevredenheid bij 's levens leed en zoetheld,
Die 't neemt zooals 't den Heer geviel .
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Daar schroomt men niet voor 't flikkren van den geest ;
't Welriekend kruid der scherts draagt daar geen doyen ;
Waar zij verschjjnt, die niet dap liefs doet hooren,
Is 't slechts het scheiden dat men vreest.
DE LEIDSCHE BURCHT .
P'BESTDAONH OP HET OUD-6TUDENTENFEEBT, ALDAAB QEVIEHD
DEN

9

AUG .

1838 .

De Leidsche Burcht, de Leidsche Burcht!
De burcht der Wassenaren!
In Bato's erf, door Romes hand,
op 't glib des Nieuwen R}jns geplant,
Voor achttienhonderd jaren!
G}j, wien, der muitzucht ten bedwang,
Augustus machtwoord bouwde,
Gij burcht, van Ada's tranen pat,
Met bloed bemorst, met w}jn bespat,
En toch maar altjjd de oude!
Berenning, aanval, slachting, brand,
Geweld van ram en blijden,
Het bruisers van den Noordschen vloed,
Het stormen van den oorlogsmoed,
Dat alles moest gjj lijden .
Maar toen de Zilvren Halvemaan
Uw poort werd uitgedragen,
En burchtgraafsrecht en titel koel
Verkocht aan 's Burgemeesters stool,')
Toen kreegt gij gulden dagen,
Toen vestigde, op uw ronden traps,
Minerva haar banieren,
En zette b}j uw schalk fontein
Zich peer, om als een oud Romein
Eons duchtig feest to vieren .
Sinds ; voor des kr}jgsmans vasten voet,
0 laarzen aangeschreden ;
Sins zaagt gij menig wanklen stag
Zich wagers op die hooge trap
Van acht en zestig treden!
z) A'. 1651, door den prins de Ligny, Heer van Wassenaar . De Wusenaars
voerden drie ailveren halvemanen op keel, geecarteleord met een gouden balk
op iasuur.
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Zag soma des Slotvoogds wakker oog
Met schrik op Rijnlands weiden
Sinds zaagt gij menig rood gezicht
op Hooglands hooge kerk gericht,
En 't kunstenkweekend Leiden .
Stag, oude Burchtgeest, nit uw put!
Kom uw gelaat vertoonen!
Put, die het Wassenaars-geslacht,
Eeuw uit, eeuw in, naar Katwijk bracht
Om d' afslag bij to wonen . 1)
Wat ziet gij van uw hooge tin?
Wat ziet gij van uw transen?
Een heir van Zonen van Minerf
Zich zeetlen op uw wettig erf,
Een heir van bekers glansen.
Een dronk voor U ; een dronk voor U !
Beschermgeest van den Toren!
wij alien zagen aan zjjn voet,
Weerkaatsende in der blikken gloed,
Zoo vaak de feesttoorts gloren .

w}j alien dronken vreugde en wijn,
In schaduw van zjjn wallen ;
En luider dan de wapenkreet,
Die u Graaf Willem hooren deed,
Mocht onze feestkreet schallen!
Zie neer! van Kenmerland en Rijn,
Uit Zeeland, Priesland, (elder,
Verjongt uw aanblik heel deer rij,
Die u begroet met MalvezjJj
Uit Kramers') ouden kelder!
Voorzeker, menig mop bezweek,
Die eer uw bogen welfde,
Uw breeds trappen zijn gesloopt . . . . 3)
Maar wat vergaan mag of verloopt,
Die kelder bl jft dezelfde .
Zoo de ouderdom u knorrig maakt,
Zoodat de drukte u hindert ;
1) Het volksgeloof wilds, dat men, door den Burchtpat, naar BatwIjk komen
Yon om viach to helen. eozIVzatua, Ba=ar., p . 26.
') Zoo heette de kaateloin.
a) Dit had in datzelfde jur plaata gohad .
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Wie onzer zich student gevoelt,
Is 't hart nog even onverkoeld,
De feestzin onverminderd .
En dus van 't vol studentenhart
Klinke u deer kreet in de ooren :
Uw trotsche burcht prijk jeer en dag
Met Pallas vaan en Bacchus vlag,
Beschermgeest van den Torenl
OOSTERLIN(EN.
I.
IBMAEL .

0, Brandend, brandend, brandend smachtte,
Jonge Ismael! uw droge borst ;
En de angst van Hagar, de verachte,
Had niet den tranen voor uw dorst.
En zoudt gij dus bet levee enden,
In schaduw van dees disteistruil;
En naast die leeee ivaterkruik,
Gij, de eersteling uit Abrams lenden?
0, Schrikljjk, schrikli,jk mlddaguur!
De wind is gloed, bet zand is . vuur,
Berseba, van uw dome vlakte
En nergens teeken van een wel,
Die 't levee rekt van Ismael,
Die near een weinig water snakte .
Zoo had hear Abrams God gelogen,
Ten dage toen z j, b de bron,
(Ach, had ze een ankle nu dier togen,
Wier frischheid toen niet troosten ken!)
B:j eigen land2aal neergezeten,
Aan Sara's I,jverzucht ontvlucht,
Wie z}'j hear dorheid had verweten,
Reeds trotsch op de ongeboren yacht,
Zijn stem gehoord had in de lucht :
,De Heer heeft Hagar niet vergeten ;
,De Heer verhoorde Hagars klacht ;
,En als ze een zoon heeft voortgebracht,
,Zal z j z}jn naam VEBHOOBINt beaten.
,Vri en ontembaar zal 14j levee,
,En woest als de ezel der woest jn .
,Wet hand tot hem words op eheven,
,Z jn hand zal tegen alien z}ln .
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,Hij zal zijn broedren hem does eeren,
„Hj1,over dulzenden gebien ;
,En wie naar 't Oosten 't oog zal keeren,
,Zal siddrend z jne testes zien!"
Dus sprak de Heere van 't Gezichte ;
En nu! zie her 't beloofde kind!
De moeder achreit haar oogen blind ;
Want, ach! 4jJn laatste sterkte zwichtte.
0, Schriklijk, schrikljjk middaguur !
De wind is gloed, het zand is vuur,
Berseba, van uw dorre vlakte!
En nergens teeken van een wel,
Die 't leven rekt van Ismael,
Die naar een weinig water snakte .
Als Hagar zag dat h$,j zou sterven,
Die al haar hoop was en haar eer,
Stood ze op om 't wreed gezicht to derven,
En zat een boogschot vender seer,
Van waar z}j luistren kon en hooren
Totdat de dood z}jn stem son amoren .
Toes sprak Gods Engel nit een wolk :
,De Heer vernam des jonglings kermen ;
,Neem hem nog eenmaal in uwe armen,
,En laaf den vader van zjjn yolk ."
0, Zegen, zegen, dubbie zegen,
Driedubble zegen over 't vocht,
Pat toes het hoofd verheffen mocht,
Waar 't machteloos was neergelegen,
Des jongen schutters op den tocht!
Die in Berseba's zand moest donates ;
Maar die, ten rechte- en linkerhand,
Z jn kroost vermeerdren zag als 't zand,
En vader wend van twalef Vorsten,
Gezegend die zijn vanes plant!
II.
REnExxe .
Trek heen, g}1 telg van Bethuel !
Indies ge, aan Nahors waterwel,
op uwe hand hebt neergelaten
De kruike die den dorst versloeg
Des vreemdlings, die een teuge vroeg
Ga, wear zijns meesters kudden blaten
Die kudden hebben melks genoeg .
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Trek, Labans schoone zuster! heen .
Indien u de armband kostbaar scheen,
U door des dienstknechts hand gesehonken,
Voor wiens geknielden tochtgenoot
Gi} water in den drinkbak gout G }j zult met Abrams schatten pronken ;
De Heere God maakte Abram grout .
Best"g, besti3.', volschoone maagd!
Den kernel, die u blllde draagt,
En keen het oog near 't vruchtbaar Zuiden,
Wear Izak door de velden gaat,
En gij den sluier vallen last,
Den langen sluier van de bruiden ;
Waar Sara's tent u openstaat.
0, Onze zuster, onze trots,
Trek henen in de schutse Gods,
En word tot duizend en tienduizend !
Uw Zaad wasse op in bloei en kracht,
De sterkten van zijns vijands macht
En uwer haatren poort vergruizend!
Trek heen, gj roem van ons geslacht!
III.
EZAU .

Zoo was dear aan uw heup Keen zwaard,
Geen scherpe pijl op uwe schoudren?
0 Kind der tweedracht van uw oudren,
Met ruige burst en rossen beard!
Kondt ge u den doodsstrijd niet verkorten?
Of was u cooed en geest verdoofd,
Dat gij uw eerstgeboren hoofd
Niet liever zoudt to plettren storten,
Dan 't van zijn recht to zien beroofd?
0, Seheur uw kleedren, scheur uw kleedren 1
Verstootling van uw moeder, weep!
Zoo ge u ten dienaar kondt verneedren :
Ook dwaalt gij ongezegend heen .
' Vel waart gij Izaks ultverkoren,
Wel had hjj u en uw geslacht
Zijn vaderzegen toegedacht, Maar overvloed van most en koren,
Maar vrijheid, heerschapp j, en macht,
Dealt neder op den jongstgeboren,
Verstoken in zijn geitenvaeht .
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Zink can de knieen near des Ouden,
En offer uw vergeefsche jacht ;
En jammer, of 14j op uw klacht
(been enklen zegen heeft behouden
U bl jft nets over den uw zwaard;
Weerspannig zjin en hem belagen,
Wiens juk g j zijt gedoemd to dragen,
Ziedaar uw eenig hail op card,
op, Edomieten! Edomieten!
Uw deal is arm, uw heat is groot!
Bedenkt, hoe in Rebekka's schoot
De broedren reeds elkander stieten!
Voorwaar, die dag verheugt uw ziel,
Waarin uw woede 't juk zal breken,
En 't kroost van hem near 't harts steken,
Die Ezau vastgreep b j den hiel ;
Want schriklijk zal, in 't woedend treffen,
Uw harige arm hat zwaard verheffen,
Het zwaard, uw laatst, uw eenigst goad!
Den prjjs, dien Ezau niet verachtte,
Toen h~j van dorst en honger smachtte,
Vermeerdrend met een pros van bloed!
En gij, o Jakob! roam uw zegen!
Nog zult gjj siddren op uw wegen,
Als, van de zj,jde der woestijn,
De wind zal voeren tot uw ooren
Het kri •g sgeschrei van d' Eerstgeboren,
En Edom zal in 't wapen z jnl

IV .
JABOB .

Als Rebekka's lieveling
Ezau's kleed had aangetrokken,
En hat vel der geitenbokken
De onbewassen hand omving,
Schudde hjj zijn bruins lokken,
Dat hem 't hear in de oogen hung.
Bevende dat stem of spraak
Mocht verraden den verrader
Dear h}j naakte voor zijn vader,
Vlood de verve van, zjn kaak ;
Huivrig sldderde in zijn ader
Voorgevoel van Ezau's wrack.
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Als den vader, oud en blind,
't Al to tijdig wild verraste,
Hjj des jonglings hand betastte,
Die hjj ruig als Ezau's vindt ;
Ja, de zoon, die hem vergastte,
Was z}jn oudst, 4jn dierbaar kind!
Daarom stroomt zijn ze g en nit,
Met een innig hartverteederen :
,Zoon, hat rieken uwer kleederen
• I s als van gezegend kruid.
,Dauw des hemels dale near ;
,Vruchtbre regen
Vloeie u tegen
,Van den Heer ;
,'t Vet der voren
,Voede uw koren ;
• Z onneschijn en malsche lucht
,Doe de most steeds tmtelgloren,
,In uws wijnstoks rijke vrucht .
,Vale volkren u betuigen
, Dienst en ear ;
,Volkren buigen
,Voor u near,
•U wer broedren opperheer ;
,Waar ge uw aansch4jn zult vertoonen,
,Bukken zich uw moeders zonen ;
,God u wreekt ;
,Dies Hij zal met vloek bezoeken,
Die u vloeken,
,Zeegnen, die u zegenspreekt!"
0, al klonk hat honigzoet,
Zoet in uwe en moeders ooren,
Voor den roof aan d' Eerstgeboren,
Jakob, hebt gij zwaar geboet!
Maar de zegen evenwel
Ging voor Jakob niet verloren ;
Want God had hem uitverkoren,
En zjjn lust is Israel!
V.
JOZNF .

0 Zone Rachels, Isrels Elfde,
Maar Eerstling der Verkoren vrouw!
Toen over u hat trotsch gebouw
Der Farao's z jn zoldring welfde,

?5
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En aan uw uitgestrekte hand
Mocht blinkers vorstl}jk diamant,
Gedacht g}j then aan bui end koren
En neergezegen starrendrom . . .
Of, aan uws vaders ouderdom,
Die nooit van Jozef meer zou hoorev!
Ja, Faro's 1 jftrawanten hielden
Uw paarden bjj den teugelriem,
Ale alien in gansch MitzraIem
Voor 's LANDBSHOUD$$s 1} aanzicht knielden ;
En, zonder u, nosh voet noch hand
Bewogen in geheel het land!
Maar schoon van koninkljjk geleide
Omstuwd, en zeetlende ale een vorst,
Bleef daar een stem in Jozefs borst,
Hoe Jakob om z jn liev'ling schreide.
Hoe schemerden des grijsaards oogen,
Als hij den wagers naadren zag,
Die, op den afgebeden dag,
• in 4jn arm zou voeren mogen !
Hoe scheen des grijsaards brein verward,
Als Jozef uitweende aan z}jn hart'.
• Zone Rachels, Isrels Elfde,
Maar Eerstling der, Verkoorne ! thane
Blinkt gj van $onlnkhjken g1an5,
Maar immers zit gij nog dezelfde !
G jj, telg nit vruchtbren stain gesproten,
Bekabbeld van een klare bron,
Beschut voor wind en fells zon,
Hoog fangs den hofmuur opgeschoten
Op u was menig pijl gericht ;
Maar nimmer was uw boog ontwricht,
Daar u de macht des Heeren schutte,
Des Gods, die Jakobs hog' verscheen,
Then slechts een ongehouwen steep
Z jn afgematten schedel stutte.
• zal de God uws vaders zegenen,
De Machtige, dien h}j aanbad ;
• welt des aardrijks borlend pat,
• zal de hemel weldaftn regenen!
• zegent borst en moederschoot ;
En, was uws vaders zegen groot,
')

Zafnath Paaneah.
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Veel grooter zegen most er dalen
Op Jozefs opgeheven hoofd,
Welks glens der broedren glens verdooft,
En blinkt van koninkl jke stralen .

VI.
RUTH .

De lieve Ruth, de lieve Ruth!
De dochter Moabs, de getrouwe!
Die, zelve een droeve weduwvrouwe,
Een weduw was tot steun en stet ;
Gezegend zij de stroom van smarte,
Die toen hear minlijk oog vergoot,
Toen uit Naomi's brekend harts
De zegen op hear nedervloot
,Gods liefde zj als de uwe groot!"
Zij hief hear stemme op en zij schreide
En Orpa schreide en snikte als zij .
,Nu, dochterkens ! verlaat mij beide
, lies Heeren hand is tegen m j ."
Als Orpa nu hear moeder kuste,
Zoo kleefde Ruth de moedlooze aan
Hoe zoude ik van u henengaan 2
,Voor Ruth is zonder u geen rusts
,Uw droefheid deelt zij en uw lot ;
,Z,j zal u, sterken met hear krachten ;
, Waar gil vernacht, zal zil vernachten ;
,Uw yolk is 't hare, uw God hear God!
,Zoo lets, ten4j de dood, ons scheide,
,Zoo straffe mij die God en Heer!
,Wear gij sterft legg' men m}j terneer!"
- Dus sprak de lieve Ruth, en schreide .
In Bethlems akkers kwam zij aan ;
Zij zamelde de gerstenaren,
Die aan de hand ontvallen waren
Des maaiers, met hear lot begaan .
Dear vond ze in Boaz oog genade,
Als ze aan zijn voeten rust genoot ;
Dear vond ze een Losser on eon Gade ;
Dear opende hear moederschoot Des Reeren liefde en zorg zijn groot .
De naam der bitterheid van smarte
Moest smelters in den zoeten klank
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Der vreugde, b j Naomi's dank,
Toen zjj een kleinzoon drukte , aan 't harts!
En 't hues van Ruth, tot hell der aard,
Moest Isrels hope z jn nadezen,
En ale van Perez vruchtbaar wezen,
Dien Thamar Juda had gebaard .
Eon Voretenteelt sproot nit then bloede,
Totdat, van ech pibren glens beroofd,
Hear stem in 't emd den Silo voedde,
Dien (hod den Vaadren had beloofd!
Geloofd, verheerljjkt zjj de Algoede .

VII.
HANNA.

Bren~ voor Hanna's aangezicht
W jn noch uitgezochte sp}jzen ;
Want gij zult die of zien wjjzen ;
Droefheid sluit hear hppen dicht.
Anne, kinderlooze vrouw,
Die men in hear wee durft tergen!
Ach, wear zult gij 't hoofd verbergen,
Neergebukt door smaad en rouw?
El'kana veracht u niet,
Schoon de Heer uw schoot niet opent ;
Altijd . liefde op liefde hoopend,
Zoekt h}j troost voor uw verdriet .
Kom dan, droog then tranenvloed ! Meerder den eon tiental zonen,
Wil hjj u zijn liefde toonen,
En uw jammer is vergoed .
Bitter weenend gaat z j nit
Tot des Heeren tabernakel,
En z j bidt dat eon mirakel
Hear onvruchtbren schoot ontsluit ;
,,God der Vaadren! Zie op n4j!
,Wie ken zonder zegen levee?
,Zoo uw unst me een zoon wil geven,
,Dat hj U geheiligd z}j !
Dus heeft Hanna hare ziel
Voor Jehova uitgegoten ;
En H j heeft hear niet verstooten
Wie hot leed zoo bitter viel.
0, gezegend zip de zucht
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En de klachte barer rouwe,
Die den schoot der droeve vrouwe
Van den Ziener heeft bevrucht .l

S
VIII .
BAUL NN JONATHAN,
ZEN TBZUBZANG DAVIDS.

G}l, Isrels horde . g}l gevallen,
Gij op uw heuvelen doorboord!
Hoe kost die wreede heldenmoord
Het bests bloed der honderdtallen!
Die droeve tijding zij gesmoord!
Laat Gath met zulk ears maar niet brallen
Noch z}j ze in Askalon gehoord!
Opdat de dochtren zulker vaderen,
Der onbesneednen dartle jeugd,
Niet spotters met een woeste vreugd,
Om 't bloed, gevloeid nit vorstlijke aderen!

~
'

Op u, op u, geen ankle drop
Gilb6a! van geen dauw of regen!
Geen helm sehiete nit uw voren op,
j akkers ! vreemd ears iedren zegen !
Want dear heeft een gevloekte hand,
Dear hebben roekelooze benders
Het schild der helden durven sehenden,
Het schild van Said aangerand,
Als had de zalve Gods de lokken
Van Isrels koning niet doortrokken .
Gj

Geen schicht ooit snorde van zijn koorde,
Die niet een vijand vallen deed,
Die niet een heldenhoofd doorboode,
Wear Jonathan voor Isrel screed .
En trok de Soning nit ten str jde,
Zoo stortten Jakobs haters veer ;
Want nooit kwam 't slagzwaard aan z}jn z}jde,
Dan van de wreak verzadigd, wear .
U, teedre vriendschap tusschen dezen,
U, heldentrouw in seder nood,
,U, waar1 jk,u ontzagde dood!
Z}1 mochten niet geseheiden wezen .
Hoogzwevende adelaars ! gij vielt ;
Stark leeuwenpaar! g}j ligt ontzield .

S
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Laat, dochtren Jakobs ! tranen stroomen ;
Beweent uw koning en uw held,
Die van bet bloedig oorlogsveld
U good en opschik thuis deed komen ;
Den pronkhaak aan uw kleederzoomen,
Den gordel, die uw lenders knelt!
Helaas! de helden zijn gevallen!
De glorie Isrels ligt vermoord,
En op zijn heuvelen doorboord,
De broeder, wien mijn hart behoort,
Mij dierbaarst van de duizendtallen
Mijn hart heeft viouwen lief gehad ;
Maar hem bemmde ik meer dan alien .
Helaas! de helden zjjn gevallen!
Te schande ligt burs wapenschat.
Ix.
RISPA.

0, Hadt gij tranen voor uw leed,
Toen de oogstzon op den akker brandde
En gij uw droevig weduwkleed
In Gibeon ten tente spande ?
Voorwaar, voorwaar, uw lot was wreed,
Want, dochter Aja's! zoo uw schoot
Aan God gezalfde zonen baarde,
Het was niet tot een zulken dood,
Een gruwel in bet oog der aarde !
Voorwaar, voorwaar, uw rouw was grout.
Daar hing bet dierbaar koningskroost,

op last eens konings opgehangen ;

Van heeten wind en zon geroost,
Om zelfs geen eerlijk graf to erlangen -Daar, Rispa, hing uw roem, uw troost!
Die moedermin hield trouwe wacht,
Die in den dood bun lippen kuste ;
zij liet des daags 't gewiekt geslacht
Per heemlen op hun lilk geen ruste,
En weerde 't roofdier of blj nacht.
0 wee ! hoe brandend was de son!
Wat sloegt gij vaak vertw jfelde oogen
Naar Silo, Nobe, Gibeon,
Waar eens de Heer was doorgetogen,
of H j zich bier ontfermen kon!
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Zoo zat gij, droeve weduwvrouw!
Totdat de koopren heemlen weken,
En de eerste droPpel regendauw
Op hun verhangen hoofd zou leken .
Voorwaar ! de moederliefde is trouw!
g
TJRIA.

q
6
G

G

,Neen, Isrel doet zjjn le erwachten
En Juda sluimert op !en grond ;
De hedge Arke van t Verbond
Moet in een dunne tent vernachten !
Des konings knechten rusten uit
Opt van den chow bedropen kruid!
En zou Uria huiswaarts keeren,
En schenken zich den beker in,
En rusten in den arm der mm ? . . . .
Voorwaar, dit voegt geen knecht m}jns Heeren

S

AandoenlUk! - OversPelig
Vorst
..
Vergeefs bezwaart g}1 's dappren oogen,
Die trouw b1I ft wakker in zI n bornt,
En slaapt
niet in voor zw"melto
..
~ , g en.
HIS sluimert niet dan in t geweer ;
Pat andre rust zou helden assen ?
. H j zal in eigen huffs niet eer
Zpn opgezwollen enkele wasschen,
Dan 't leger opbreekt van zijn Heer.

,,
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En 't licht is nauwli'ks aan ebroken
Daar maakt hij zich de voeten vlug,
En - IJIt naar Isrels heir terug Zijn Vonnis in zijn kleed gestoken!

G

G

De strrjd gaat aan, die roem be~ooft ;
Hij, aan de spits der heldentallen .
Maar char verraadt hem .t legerhoofd ;
Daar wordt hem, onder 's v ands wallen
De moed niet, maar de ziel ontroofd! Docch Beaver met den held gevallen
an uichlend tot een wapenknecht
Met u, gevalleue! gene d :
,De knjgskans staat ge1}lk voor alien."
Zijt gjj

S

een vorst, en doet geen recht?!
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3AFA .
DE GELIEFDE .

Schoon 4jt gij, mjn Vriendinne, als Thyrza schoon,
Bekoorljk als de keurstad van mijn troop,
Ontzaglijk als een legerstoet van dapperen,
Als om bun hoofd . de veldbanieren wapperen!
Wend of van mil dat machtig oog, mijn Bruid!
ik sta lien bilk, dien fieren bilk niet uit .
Mijn harem roemt op zestig koninginnen,
En tachtig is der vrouwen aantal daar,
En ongeteld de reeks van m}jn slavinnen ;
Eene eenige is 't, die heel mijn ziel bljjft minnen,
Eerie eenige, miJjn duive ! 'k min slechts haar .
En is ze ook niet haar moeders eengeboorne?
En is zij haar volmaakte dochter niet?
Als haar de rei van Sions maagden ziet,
Dan prijzen zij 't geluk der Uitverkoorne,
Wie heel de stoet mijns harems hulde biedt :
,Wie is z}j toch, die als de dageraad
,Het blinkend oog vrjjmoedig om zich sleet,
,Die zuiver als de tonne is en verheven,
,Die schoon is als de Bleeke van den nacht,
,Ontzaglijk als eon trotsche legermacht?"
Zoo vraagt de rei . En zij zal 't antwoord geven :
,'k Was afgedwaald near d' open, notenhof,
,Om 't groen des dais, de jonge wjlnstoktrossen
,En 't bloeien der granaten in de bosschen
,To zien, toen ik hot oog des Konings trof;
,En eer ik 't wilt was 'k op den staatsiewagen
,Mjjns trouwen yolks in glorie rondgedragen i"

)LI•TBOOT.
DE VITVESHOIIENE.

Wie is zij, die daar statig naadren zal,

op 't prachtig bed van Salomo verheven?
Ben mull van rook gel jkt haar slanke stal ;
De myrrhegeur sch}jnt voor haar nit to zweven,
De wierookwalm verzelt haar overal .
~••
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Aanschouwt ze wel, des Konings draagbedspande!
Een zestigtal van helden waakt in 't ronde,
Een zestigtat, de keur van Isrels heir,
Ten strijd geleerd, de handers ears 't geweer,
Pat ze aan de heup, in fieren hoogmoed, gordden ;
Vorschrikbrer dan de nachtschrik zijn hun orders .
De Voret heeft zich een legerkoets gebouwd
Van Libaneesch, van 't geurigst cederhout ;
Blear hemel steunt bet zilver der pilaren,
En 't purper van den zachten zetel rust
0p 't zuiver goud der voeten ; - maar de lust
En liefde van uw schoone dochterscharen,
Jeruzalem ! siert hear inwendig 't meest!
Som, dochtrenrei van Sion, zie uw Koning!
Hem siert de krans die, op zijn bruiloftsfeest,
Zijn moeder had gevlochten hem ter kroning,
Ten dage, die hem dierbaarst is geweest .

gIIi.
SAL0MO.
EEN BRUILOFTSLIED.

0, hoe wordt m) 't hart van vreugde dronken,
Als m" n mood uw lof verheffen zal,
Boning, }in Jehova's guest geschonken,
Pronksieraad van Sions steenig dal!
Heerlijkheid licht uit •u w oog ons tegen,
En genade in 't lachelen uws moods ;
Daarom zalft de Heere des Verbonds
Uw gezalfden schedel met z jn zegen!
Held! g j hebt uw zwaard slechts aan to gorden,
't Van juweel en krijgsroem blinkend zwaard,
Om de schrik van duizenden to worden,
En de zegen der verzuchtende aard!
Van uw kar beschikt gij 't zegevieren,
En gij klemt de glorie in uw vuist ;
Volken zinken, door uw hand vergruisd ;
Vorsten vallen, wear uw pjjlen zwieren!
Godenzoon, in Godes guest geboren!
Onbewee lijk steal uw vorstentroon!
Waart g}1 ook uws vaders jongste zoon,
Boven de oudsten werdt gij uitverkoren .
Op uw tulband voegt de koningskroon!

S
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G j, die 't recht bemint en heat de boozer,
Vreugdebalsem blinkt op uw gelaat,
Myrrhegeur doortrekt uw pronkgewaad,
En hetgeen welriekends drupt . uit rozen
Wasemt op de wager, die gj gaat ;
Maagden, in Armenia opgetogen,
Blank als lelian in Sarons dal
Wijden u hear liefde in 't stil serail ;
Koningsdochters wachten op uw oogen ;
Maar eene ankle mint gij bovenal!
Vorstenspruit, door dezen Vorst gekoren!
Wend tot hem 't gesluierde gelaat,
Die den lof uws Bruidegoms doet hooter,
Die uw bruiloftsoptocht gadeslaat!
Zie niet om near 't erfiand uwer vaderen!
Pat de rouw van voor uw oog verdwijn'!
Want de liefde gloeit in 's Konings aderen,
En gij moat, gij moogt niet droevlg zijn!
Buig uw smart en doe uw fierheid bukken
Want hij is uw Koning en uw Heer En gj zult uw radar verrukken,
En wear ooit uw voet den grond zal drukken,
Kniele men voor u met gaven near!
Schittrend, Koningin der Koninginnen!
Is 't gewaad, waarin gj voorwaarts treedt,
Maar uw schoonheid schooner, den uw kleed ;
En de breede stoat van uw slavmnen
Voert met zang en b1i,jden dens u binnen! Koningin ! de bruidskoets is gereed !
Koning! weldra zullen uwe Zonen
Zijn wear ear uw Vaadren zijn geweest ;
En, zoo vet en wijd er volken woven,
Zegent de aard uw schittrend bruiloftsfeest,

XIV .
IZ~BEL .

0 Distal Sidons! waarom moest
De Koning u in Isrels gaarde
Verplanten tot een vloek der aarde?
Zie, nu is Isrels gaarde woest!
Sinds gij er hieft 't getulband hoofd,
Verdroogt de rank, verschroeit hat koren
Des maaiers hoop is weggeroofd,
En wjjn en tarwenoogst verloren.

OOSTERLINGEN.

Om u zijn 's hemels bronnen droop,
De schoot der aarde dor geworden ;
En toch - gij steekt het hoofd omhoog,
Wat halmen om u henen dorden .
Maar wee u, als des Heeren oog
U moe zal worden op zijn akker :
Dan roept zijn stem den Wieder wakker,
Dat die uw struik ontwortlen moog!
Ha! Hoe wreedaardig zal zijn hand
Uw hooge kruin does nederbukken,
Uw scherpen steel aan de aarde ontrukken,
En schudden uit uw veezlen 't zand.
Dan zullen u z}jn harde vingeren,
Waar men des akkers vuil vergaart,
Als een verfoeisel nederslingeren,
U, distel Sidons, vloek der aard !

xv.
ELIA

OP

BORE&

LEN BEVBTGEZLNG.

Wat houdt ge 't hoofd ter aard gebogen,
En scheurt het hang opperkleed,
Of sleet een woesten blik ten hoogen ;
Is dear peen God voor Gods profeet?
wet doolt uw ziel door wildernissen,
En klaagt hear klachte der woestjjn,
En schrikt Jehova's hulp to misses,
Ontzonken aan zijn arm to z n?
G" , klaa t : Het is genoego Heere !
Neem nunmi,~n ziele weg van mjj !
,Gun dat ik tot mijn vaadren keere,
rHoe Loude ik beter zijn den zjj ?
,wet ken hot woord eens Zieners bates,
,Eens Zieners met uw kracht gegord?
,Uw yolk heeft uw verbond verlaten,
n En uw altaren omgestort!
,Uw knechten telden z}1 ten zwaarde,
,,Ter wreak van valscbe goon ontbloot ;
,En zoo hun arm m}jnziele spaarde,
n zij sterft een dagehjkschen dood!"
Sta op ! uw droef heid gaat verdwijnen,
De stem verstommen uwer klac t.
Ga nit! de Heer zal u versch jnen
Bestijg den Horeb! zwijg - en wachtl
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OOSTERLINGEN .

Hoor, de stormwind verheft zich! Daar dondert de orkaan
Die de krimpende vlakte met siddring zal slaan ;
r
Die de steenrotsen breekt en de bergtoppen knot :
Dat is God!
De Heer is in den stormwind niet.
Zie! de grand wordt geschud en gesehokt en beroerd ;
't Is of Horeb uw siddrenden voet wordt ontvoerd ;
De woestijn wordt beweeglijk en golft als een moor :
Pat 's de Beer!
De Heer is in den aardschok niet.
Maar zie! lucht en woestijn staan in brand voor uw oog!
't Is een vuurstroom beneden, 't zijn bliksems omhoo~r ;
't Regent kolen, 't spuwt vlammen, van verre en nab j :
Dat is H j !
De Heer is in den vuurgloed niet .
Maar voel na 't vuur de zachte stilte dalen!
Hot zoet gesuis van 't koeltje waait u aan
En zalft uw hart in ieder ademhalen,
En troost u van de vreeze doorgestaan .
Elia! flu hot aangezicht omwonden!
Het hoofd gebukt! Jehova nadert nu .
Ei heeft den storm der Kracht vooruitgezonden ;
Maar 't windje suist : de Liefde spreekt tot u.

G

Ja, de Heer is rechtvaardig en groot en geducat,
Maar ontfermende on zacht en genadig!
Als voor de aarde de zoele, gebalsemde lucht,
Ale eon lieflijke lento weldadig!
Al verschrikt u zijn storm, en z jn vuur, en zijn kracht :
Onze God i s lankmoedig, meedoogend, en zacht .

xvl.
EI.IA.
Profeet en Held! Mond Gods op aard!
Om orde met des kernels yacht!
Wiens brood de sehorre rave bracht,
Die Isrel sterker toevlucht waart
Dan wagenspan en ruitermacht!
0 Ziener, van des Heeren licht
Besehenen, door 4jn geest gevoed!
Die koningen in amen mood,
Dorst dagen voor uw aangezicht,
En smoren d' afgodsdienst in blood!

OO8TERLINGEN .

Voor u vlamt 's Heeren bliksemvuur,
Dat wie u tarten 't hoofd verplet ;
De regen ruischt op uw gebed ;
En 't water spl jt zich ale een muur,
Wear ge in 't geloof de voeten zet.
Voor u geen duistre grafspelonk,
Geen scheiding tusschen lijf en ziel ;
Maar 's Heeren koets met rollend wiel,
Waaruit uw eer hem tegenblonk,
Op wien uw mantel nederviel .
XVII .
EI~N LIED IN GROOTE DROOGTE,
(JERE L& xiv.)

Uit Juda rUst een bang geklaag ;
Haar poorten bukken 't hoofd omlaag,
Als met een rouwgewaad omgeven.
Jeruzalem heeft aangeheven
Een dof geschrei, dat opwaarts stijgt .
Jehova in den hemel zwijgt .
Haar grooten zenden hunne kleinen
Naar waterbeken en fonteinen ;
De dorst maakt hun de voeten viug,
Maar schaamrood keeren zij terug,
En toonen 't droog en ledig bekken,
Terwijl zij 't hoofd met asch bedekken .
Van droogte seheurt des aardrjjks korst ;
Dies sleet de landman op de borst .
De hinde, door den nood gedrongen,
Verlaat haar pasgeworpen jongen,
Omdat haar uier niet en zwelt ;
Geen grasje schiet er uit op 't veldt
Geen blaadje bot er aan de takken .
Ore near een wemig wind to snakken,
Klimt, met een opgeborsten lip,
De onager op de heete klip,
En tuurt er fangs de dorre landen,
Met oogen, die ale kolen branden .
Schoon tegen ons onze ongerechtigheden
Getui gen, om uws naams wil, hoor one, Heer l
Veelvuldig zijn de gruwlen, die w}j deden,
wij zondigden, - zie in genade neer!
0 Israels Verwaehtinge ! en, in vreezen,
Zijn Heul en Heiland ! waarom zoudt

OOSTERLINGEN .

G}j ale eon vreemdling in den lands wezen,
Een reizend man, die hier slechts mtrek houdt?
Waarom als eon bezweken, een versla gen,
Een overweldigd held, wiens b}jstand zwicht,
Dear w~
"den naam van Volk des Heeren dragen,
Daar Ge onder ons uw mooning hebt gesticht .
MiJ n oog is rood van dag en nacht to weenen •
' De Jonkvrouw van mijn Volk ligt machtloos near!
In grimmigheid is hear de Heer verschenen . . . .
0 God, geef hear den edam wear !
Ga 'k nit near 't veld - hat krij gszwaard heeft verslagenl
gear ik ter stad - de honger heef t verteerd !
Vergeefs profeet en prlester read to vragen ;
Met wanhoop keert die nit den tempel keert .
zal Juda den voor goad verworpen wezen,
Walgt den uw ziel van Slon, Heer?
Gj" - sleet, en zonder hope van genezen ;
Men smacht near vree, dear komt geen vrede meer,

wj kennen, wjj belijden de godloosheid,
Die ons bevlekt ; ei zie ons gunstig aan !

z j overtreft al onder vaadren boosheid ;
0 God! w j hebben zwaar misdaan.
Versmaad ons net! Om uwes naams moil, Heere!
Werp, were niet om den zetel uwer sere!
Och of G j des Verbonds gedacht !
Wie zjjn er onder de afgo$n, die doen regenen?
Gj slechts zijt God, die schep pen kunt en zegenen .
Niet vrnchtloos wacht die op U wacht .
XVIII.
HORES.

U heffen Juda's dochtren aan,
Bj cimbelklank en harpgeluid ;
U rljst hot lied, u vloeit de traan,
U roepen Juda's zonen nit!
Gij hebt des Heeren woord verstaan ;
Do godspraak had op u geduid .

Toen ons Jehova wederbracht
En Babels boei onz' arm ontzonk,
Toen was 't ons als eon droom bij nacht ;
't Gejuich ging op, de glimlach blonk ;
De Heer had aan zijn yolk gedacht,
Aan Sions afgehouwen tronk .

w i wieschen, na den bl}jden

to~ht.

Ian 't water der Jordaan den voet,

OOSTBBLINGEN .

En, leegrende aan hear heilig vocht,
Verhief ons hart den welkomst groet ;
Nieuw levee schepten we uit de locht,
Nieuw levee nit den dierbren vloed .
En then verhief ons hart en mood
Den koning, met Gods wil vertrouwd,
Die Salem toeriep : Word gebouwd!
En aan den Tempel : Wees gegrond!
Den Herder Gods klonk sneer en stem ;
Jehova's zegen over hem!
XIX.
vssTHI.

Manl}jker trots in een vrouwljjke burst
1e dear wel noon in het Oosten vernomen,
Dan waarmee Vasthi hat weig arse durst,
Zonder den sluier tar feestzaal to komen ;
Pas niet de gastheer hear hear en hear vorst?
,Breng der Vorstinne m}jn vorstljjken last :
Pat zj hat hoofd met den haarband doe pralen,
Die aan de gads van konin en past ;
Dat z}j u volge in de feestlijke zalen i
Waar zich ons hog aan hear schoonheid vergast' !"
,Breng aan den Xoning mjjn vorstl}jken groet :
h}j m jn aanzicht niet men zal op heden ;
Dat ik m}jn haarband niet trap met den voet,
Niet ale slavmne tar feestzaal zal treden .
Zeg hem, dat hoogmoed voor dwaasheid behoed."

bat

Siddrend bracht Zethar die boodschap den vorst ;
Wreed heeft de, goring die fierheid gewroken ;
Maar zeker noon heeft in vrouwljke burst
Manljjker trots in hat Oosten gesproken,
Dan waarmee Vasthi hem weigeren durst .
XX.
EsTH$x.

Schoone Esther, then uw blanks hand
Hot sluiergaas had wsggeslagen,
En u des gone
oogen zegen,
Hoe kron p u rrt en ingewand!
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G" zaagt hem, van zijn pracht omtogen,
In heer1 jkheid en vorstentrots,
Met gloed en vlammenschietende oogen,
En blinkende ale een angel Gods .
Hoe werd dat oog due dof van vreeze,
Pat van zoo schoon een flikkring glom,
Als 't AKom ik om, zoo kom ik om"
Het hart verhief der Joodsche weeze .
Hoe bong dat heerlijk hoofd van schrik,
Hoe werd de vuurblos op die wangen,
Bestorven voor dien koningsblik,
Door bleekte van den dood vervangen.
Maar toen g j in uw blanken hale,
uw slavinne neergebogen Geljjk een leliebloem des dais,
Bezwaard door droppels nit den hoogen Des gulden schepters kouden knop
Gewaar werdt, then de Kong voerde
Wat vreugd die toen uw ziel ontroerde,
Hoe sloegt g}j toen uw oogen op!

op

,,Wat is u, Esther? spreekl schep moedi
,Ik ban uw .broader ; gig zult leven l"
,,Hear 1 gil z}lt wonderljk en goad!"
Maar wear heeft hear de spraak begeven .
Schoone Esther 1 nogmaals zonkt g}1 near
In d' arm van uw ontstelde vrouwen . . . .
Schoone Esther had hear yolk behouen,
En Abrams zaad herleefde wear .

LIEDEKENS.
DE AALSMEERDER BOER
UN HET HAARLEMMERMEER IN

1838.

C7roote Plas, Groote Plas,
'k Won je leeggemalen was!
Want je knabbelt, alle jaren,
Aan mijn weiland met je baron,
En hot kost me vrij wet geld
Om ,le perk to zien gesteld .
Ki,l'k, wear nu de schepen varen,
Heeft mijn vader mil verteld
Dat veel landerijen waren
Meer dan zevenhonderd roe,
Van hot Oost near 't Westen toe.
Die 4jn allemaal gevallen,
Slokop! in je holle maag ;
En nog helpt hot niet met alien,
En nog benje al even graag .
Daarom, toen 'k heb hooren prefers,
Dat je in 't oog liep bij de Staten,
Ben ik in de Nieuwe Zwaan
Met eon vrool jk hart gegaan,
En ik heb bet aan de vrinden,
Die ik in 't gelag mocht vinden,
Voorgelezen nit de kraut,
En gedronken op de Heeren,
Die je kansen doers verkeeren,
Ten profijte van bet Land .
Groote Plas, Groote Plas,
'k Won je leeggemalen was!
'k Had veel liever duizend morgen
Van je vetste en puikste land,
Dan bier steeds to zitten zorgen
Aan je natters waterkant.
'k Snee veel hover garst en haver,
Kool- en raapzaad near me toe ;
'k Joeg veel liever kalf en koe
In je diepte, op malsche klaver,
Dan ik 't nu mijn schuitje doe .
'k Heb de Purmer eons bekeken,
'k Ben de Beemster rondgegaan,
En bet stand mij beter aan,

BET PUTJB VAN HEIL00.
Niets to zien dan groene streken,
Overal in 't road beset
Met veal huisjes, knap en net
Dan op al die witte bellen,
Die er op je golven zwellen,
Ale de wind er onder spookt,
Net alsof je water kookt .
Groote
Groote Plas,
'k Won Plas,
je leeggemalen
was!
'k Zou n4jn hoed wel lichten willen
de op
molentjes,
wierthen
vlucht
'tVoor
Water
hot red zal
En verheffen 't in de lucht.
Ik zal lachen dat ik schater,
Ale ik voor m}jn oogen zie
Dat or, in eon maand twee drie,
Al wat daling komt in . ,t water ;
En ale eens de maait d komt
En ik mag er koren sn}lden,
Zal ik, hoe je flu ook bromt,
Op je bodem mjj verbl}jden,
n ik vier een Boerenfeest,
Waar je water is geweest.
HET PUTJE VAN HEIL00.
Hoe liefl k ligt hot klein Heiloo
Van 't hooge bosch beschut ;
Zen kerk zeer oud staat dear gebouwd,
Dear achter is eon Put.
Die Put (eon schat voor mensch en beset)
Met heldre bron gevuld,
Die is dear alt}jd niet goweest,
Zooals gjj hooren zult .
Toen Whiebrord de Bruisleer bracht
Van d' overkant der zee,
Was 't hier een zand in 't heidensoh land,
:fin droge, dorre stee .
De tocht was lang ; de hitte bang,
De reisflesch uitgeput ;
Des Heiligs borst versmacht van doret . . . .
En nergens hues of but !

DE OVER(ROOTVADER.

Daar staat hij, leunende op zijn staf,
En ziet vergeefa in 't road , . . .
Daar knelt hij neer, en bidt zijn Heer,
Daar opent zich de grond .
Daar vloeit een zilverklare bron,
Die alien nood verd4jft,
Waar Willebrord zi,jn dank bid stort,
En die gezegend blijft.
Dat is de put van 't klein Heiloo,
In Kenmerland beroemd ;
Die 't wonder looft ontdekk' zijn hoofd
En strooi hem met gebloemt .
DE OVER(ROOTVADER .
,Zit wat in je leuningstoel!
,'t Is bier koel .
,'s Avonds hou'e web van praten .
,'t Zuidewmdje, bestevaar!
,Blaast hier zacht door 't beetje hear,
,Dat de t~jd je heeft gelaten
rMet je twee en tachtig jeer ."
Och! ik heb mijn tijd gehad ;
Weet'e wet?
Als de lieve God me haalde,
'k Heb het meni meal gezeid,
'k Zou niet rouwig wezen, meid!
Als ik in het grafje daalde,
Daar je moeder bang in left.

,Ja maar, als 'k me jongste zie
,0p je knie,
,En hij lacht je vriendl}jk tegen,
,En j jzelf zoo welgemoed
,Meelacht met den kleinen bloed,
,'k Denk den dikwijls, wet een zegen
,De oude dag nog snraken doet .'

G

Nu mijn goede, trouwe glaar!
Dat is wear.
'k Wil den lieven hemel prijzen,
Die zoo gunstig nederziet,
En m meer genieyen list
Dan ik you web aan ken " zen ;
Die gelooven haasten ni .
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MEIDAG . - ARMOE .

MEIDAG .
Nu draaide 't windje, met de zon,
Door 't oosten been naar 't widen
Dat is zoogoed als 't wezen kon,
Voor boar en buitenluiden .
Het blaadje colt zich uit den knop,
Het veld wordt groan, bet zaad schiet op,
De narhtvorst zal 't niet plagen ;
wj krijgen warme dagen.
wi,j hebben lang genoeg gezucht,
Als warden wiJ' vergeten
Daar komt op eens de zachte lucht . . .,
Nu willen wj t niet weten,
Maar menigeen heeft vaak gezegd
Die kou is naar, dat wear is slecht!
Als moesten wij 't niet loven,
Als kwam bet met van Boven .
Nu staan wj daar beschaamd, niet waaxt
Hoe zullen we ons verschoonen?
De lucht is warm, de lente is daar,
Het groan komt zich vertoonen .
Och, lieve Heer! zie gunstig near!
w j klagen nooit ons dagen meer ;
wj willen dankbaar levee ;
Och Heer! wil ons vergeven!
ARMOE .
1k wou dat 'k had
Ben grooten schat
Van guldens en van zeeuwen ;
1k lei daarom mjjn werk niet near,
Noah zou gaan levee als een beer,
Of als een luiaard geeuwen .
1k zond miJn zoon
Niet met der woon
Naar Leiden op studeeren,
Noch hing mjjn kinders en m} n wijf
Lien kapitaal van oud aan 't 1}jf,
Of opgepronkte kleeren .
'k Bleef b}} mijn yak ;
'k Zou geen gemak
Voor dat ik oud ward wensehen ;

BLOEMENDAAL .

Maar weetje wat ik liever wou
1~let is van 't jaar zoo'n bittre kou,
Voor zooveel arme mensehen.
Ik hielp zoo graag,
Maar noel gestaag
Mijn zakken plat en ledig ;
Nu wensch ik ieder oogenblik,
Dat al wie meer bezit dan ik
Der armen nood bevredig .
BLOEMENDAAL.

De Bloemendaalsche vrijer spreekt :

Een aardig dorp is Bloemendaal,
En 't heeft een spitsen toren ;
Daar last zich 't eerst de nachtegaal,
Het langst de ljjster hooren .
Zoo menig jonkman komt uit stad
Om daar door 't bosch to wandelen,
En, met een juffertje op het pad,
Van liefde en trouw to handelen .
Indien het haantje van de kerk
Zjjn oog door 't bosch kon borers
En zeggen ons, bij wonderwerk,
Al wat hem kwam tevoren ;
Ik klom voorzeker op bij 't dier,
Hoe hoog het zij gezeten,
En zei : Waaksch haantje! hoor rein bier,
Ik won graag alles weten .
Van al de baantjes hier omtrent
Moet gij me eens jets verhalen,
Van ieder hennetje, u bekend,
Dat gjj door 'tbosch ziet dwalen!
Maar mooglljk dat het zeggen zou :
,ik ben een ernstig haantje,
,Een monnikje op het kerkgebouw,
,Ik k}jk naar lief noch laantje ."
Dan was mjjn antwoord : Haantjelief,
B1jf dan maar rustig draaien,
Zoo zulje ook van mijn hartedief
Nook van uw dienaar kraaien .
En als ik soma een zoentje steel,
In schaduw van de boomers,
Zoo weet ik zeker, voor mijn deel,
Dat dat niet nit zal komen .
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DE CONDUCTEUB.

DE CONDUCTEUR .
De Conducteur zat op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden.
Hij droeg een zwartduweelen pak
Met koopren knoopen, en hij stak
Den horen tusschenbeiden .
De Conducteur zat op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden .
Hij had een zilvren plaat op 't hart ;
Z jn wang was bruin, zijn haar was zwart,
Z}ln oog zoo tusschenbeiden .
De Conducteur zat op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden .
Hij reed, met krasse blessen voor,
Halfweg voorbjj en Haarlem door,
En zuchtte tusschenbeiden.
De Conducteur zat op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden .
Hij reed, met maal en horen om,
Door Bennebroek en Hillegom,
En lachte tusschenbeiden .
De Conducteur zat op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden .
H}j reed de lomm'ri~e eikendreef
Van Hillegom tot Lis, en wreef
Zen handen tusschenbeiden.
De Conducteur zat op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden,
In Sassem zag h j elken dag
Eon meisje, dat uit 't venster lag,
En groette 't tusschenbeiden.
De Conducteur zat op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden,
op 't laatst, hot koele groeten moo,
Wie p h}l 't lief kind een lonkje toe,
Eon zoenhand tusschenbeiden.
De Conducteur zat op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden .
H}j had nu al zoo lang geknikt,
Geglimlacht en verliefd geblikt
't Verdroot hem tusschenbeiden.
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1[OED HOUDEN.

Eens zat eon ander op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden.
Maar op hat Rechthuis heeft de Schout
Aan 't Sassemsch meisje hem getrouwd,
En hail gewenscht aan beiden.
Nog zit hjj daag1 jks op den bok,
Van Amsterdam naar Leiden.
Maar 's morgens, ear h j 't rit begint,
Zegt hj goendag aan orouw en kind,
En geeft een zoen aan beiden.
MOED HOUDEN .
Toen ik, in mjjn jongen t jd,
Mooie Pleuntje heb gevrij ,
Ging ik, met min zondagshoed
op mijn hoofd, hear in 't gemoet ;
Echter ward ik afgekeurd
Ook goed ; daarom niet getreurd.
Toen ik daarop rjjke Toos
Tot m}jn echte weerhelft koos,
Had ze er wet wet ooren naar,
Maar zij Meld in 't eerst zich rear ;
'k Heb er maanden om gezeurd
Ook good ; daarom niet getreurd.
'k Had hear lief tot in mijn ziel ;
En toen ze in de kraam beviel,
Was 't een tweeting voor 't begin.
't Was wet veal, bij klein gewin ;
Maar ik dacht : 't is meer gebeurd 1
Ook goed ; daarom niet getreurd.
't Viel ook bitter uit de gis
Met hear Peetooms erfenis,
Want eon ander had op 't laatst
Van zjjn boeltje veal genaast ;
't Restje had hjj zelf versleurd :
Ook goed ; daarom niet getreurd .
Weetje wet ik alt jd zeg?
Ieder tries den rechten wag ;
Ga hem met eon stjjven step,
Doe zjjn best en hou zich knap ;
Is or soma iets dat hem steurt :
Ook good ; daarom niet getreurd.
II.
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JANTJL

JANTJE .
Jantje kwam
Van Amsterdam.
Veel had Jantje to vertellen ;
Jantje was zoo machtig w}js,
Pat zjjn borstje scheen to zwellen,
Of hjj kwam van 't paradjjs.
Jantje droeg
Vast moots genoeg
't Was een jasje van fijn Taken ;
't Was een 'hoedje, r jk van glans ;
En hjj dacht jaloersch to waken
e vr}lers, al de mans .
Jantje zag
Met witten lath
Neer op al de boerenmaagden ;
'k Wed, dacht Jantjen in ziju waan,
Dat zij allemaal me vraagden,
Mocht een meisje uit vrijen gaan .
Jantje keek
Een heele week,
Of ze niet verliefd en werden ;
Maar niet een, wie 't overkwam,
Toen z j zich aldus verhardden,
Werd het wj,jze Jantje gram .
Jantje had
Alt jd in stad
Malle praatjes kunnen sljjten ;
Maar toen Jantje :t bier begon,
Zag hij, tot 4jn mnig spfiten,
Dat hem dat niet oaten kon .
Wat deed Jan
Ten leste dan
't Beste was naar stee to keeren .
Al de meisjes trouwden wel,
Maar met minder wijze heeren ;
Jantje bleef een vrjj gezeL

IIATBOZENLIED .

MATROZENLIED.
Wie gaat moo
Overzee,
Naar Oost-In j e varen
Moetje Hollands driekleurvlag
Niet refs volgen, nacht en dag,
Over blauwe baron?
q
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`Vie gaat mee
Overzee,
Naar Oost-Inje varen?
't Is zoo mooi, zoo ver van wa
In hot schuimig waterdal
Oost en West to staren.
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Wie gaat mee
Overzee,
Naar Oost-Inje varen?
't Is zoo aardig, voor de klucht,
Niets to zien dan zee en lucht,
Of we meeuwen waren .
WIe gnat mee
Overzee,
Naar Oost-Inje varen?
't Is zoo mooi, zoover van land
Hollands vlag to Lien geplant
Onder veel barbaren .
Wie gaat mee
Overzee,
Naar Oost-Inje varen?
Hebje dan goon lust misschien
0m de zwart'es eons to zien
Of hot nikkers waren.
Wie gaat mee
Overzee,
Naar Oost •1 n'e varen?
Benje in 't eerst wat bang voor 't nat :
Als 't wat moor om je ooren spat,
Zal dat wel bedaren.
Wie gaat mee
Overzee,
Naar Oost-Inje varen ?
W" z jn 't muffe land al moo,
W gaan naar Oost-Inje toe ;
Welkom blauwe baron !

~

1JAARTJN VAN eCHALHWIJK . - DUINZANG .

MAARTJE VAN SCHALKWIJN .
Maartje gina met gees nit hooien.
Zoenje, zei hjj, nou me niet,
Al de roken, ) die je ziet,
Zal ik op je laden gooien .
Maartje zei : ,'t Is jou gegund,
Doe wat jjj niet laden hunt."
Maartje grog met gees nit rjjden,
op ears hooge, hooge sjees.
Geef je non goon zoen, zei gees,
'k Laat je voor de wielen glijden!
Maartje zei : 't Is jou gegund,
Doe wat jjj niet laden hunt ."
Maartjen grog met Sees uit varen,
In een smalle, smalle schuit.
Geef me een zoen, riep geesjen nit,
Of ik smjjtje z66 in 't Sparen .
Maartje zei : ,'t Is you gegund,
Doe wat jjj niet laten hunt."
Maartje, zei hjj, j j hebt grillen,
'k Droomde dat je van me hiel . . .
,'k Doe 't ooh," lachte ze, ,in me ziel ."
Kees dacht : Z}1 echjjnt niet to wipers,
En toch woof ik niet een man,
Die van haar moor houden kan .
Hoor rein, zei hjj, lieve Maartje!
'k Heb op jou m}ln zin genet ;
Ale a'jj zelf hat niet belet,
Wou ik spreken met je Vaftrtje.
Maartje zei : Nou ban je eon man!
Doe wat jjj niet laden kan."
DUINZANG .
Van de kruinen onzer duinen
Zie ik graag op 't land omlaag .
'k Zie er bosschen, hovers, velden,

Groene klaverweiden meest,

Met zoo menig zwartbont boost,
Maar ooh 't ploegpaard op de geest,
Vr}jheid, undo en welvaart melden,

WILLXM I .

Huizingen zoo ruim als schoon Dat is Holland, wear ik woon.
Dan verkwikken zich mjjn blikken,
B j des uchtends heldre lucht
Aan de stad, die in de verte
op hear ~alen staat to prjjk,
Handels hefste en bests w~jk,
Die zoo edel is als r}jk ; .
Pat 's een stadJ'e near m}ln harts
Dat, hat machtig Amsterdam,
Dat van visschershutten kwam. .
Van de kruinen onzer duinen
hat West hat oog gevest!
k ie de zon op 't water blinker,
'k Zie de breeds Zee, wier schoot
Holland machtig maakte en groot,
Vaak van 't bloed van helden rood,
Wler geduchte ream moat klinken,
Klinken met een mid geschal,
Oost en West en Overall
WILLEM I .
Willem draagt een golden hoed,
Dear 'k m}jn pet voor lichten moat,
Maar ik mag hem ells waken
's Woensdags mor ens komen spreken,
Fn h}j hoort mj mmzaam aan.
'k Hoop hat Willem wel mag gaanl
Willem , heeft een g4jzen kop :
Maar h}l let nog netjes op
Of de wager recht bl}jft loopen ;
Niemand ken hem kool verkoopen ;
H j is overal nog bij
k Hoop h}j lang gezegend zjj 1
Willem heeft veal grenadiers,
Veal huzaren en lansiers ;
Maar h j ken near ells z}jden
Veilig zonder ljfwacht rpden,
Want heel Holland schat hem hoog ;
'k Hoop dat God hem sparer moog .
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DE WBDUWE.

DE WEDU W E .
l oeder zit met zeven spruiten,
Zoons en dochters, om hear been,
Frisch gewassen uit de kluiten,
Allen recht van lijf en leers .
't Heeft wet in, den kost to garen
Voor zoo menig gragen mood,
Allen in bun jonge jaren,
Allen lustig en gezond .
Moeder houdt zich, 'k moot bet zeggen,
Altjjd vrooljjk, altjjd good.
Dat ze veel zal over-loggers,
Wordt door goon van ons vermoed .
Maar de meisjes moeten trouwen,
Moeten trouwen op hear tijd ;
Of wij moeten ze onderhouen,
Zonder wrevel of verwjjt .
Ons sta 't wijde wereldje open ;
Traagheid is ons noon geleerd ;
Eerst door 't kreupelhout gekropen,
Eerst op roggebrood geteerd !
Loopt ons alles den niet tegen,
Zegt de schrale bears niet : neon!
Dan eon vrjjster beetgekregen,
En er mee near 't Raadhuis been!
Dan gewerkt met dabble krachten,
Voor do lieve lotgenoot,
Voor den zegen, dien w}1 wacbten,
Hopend wachten uit hear schoot ;
Voor dien droevigst' alley slagen,
Wear z}j immers bloot voor stagy,
Ale zjj ziet near 't graf gedragen,
Die hear weduw achterlaat!
Ach! wet was er niet to vreezen
Voor de troostelooze vrouw,
Weet men wet er van de weezen
En de weduw warden zou,
Als wjj nooit vooraf eons dachten,
Wat mijn vader dacht vooraf,
Die ons naliet met ons achten,
Maar niet alles nam in 't graf ?

ROODHAPJSS THIIIBHO)iST .

ROODKAPJES THUISKOMST.
Visschers Jaap rustte op de kruin
., Van een duin,
op 4~n ellebogen,
En hij sloeg z }jn oogen op
Near het sop,
Groote, vrool jke oogen .
Helder zag h}j 't zonlicht blinkers .,
Helder over zee en zand,
Heider op twee kleine pinken,
Die het hielden naar het strand .
Visschers Jaap dacht blijde : ,Dear
Keert mijn va~,r
Huiswaarts op Roodkapje .
't Westewindje wakkert aan ;
Dat zal gears,
AltUd vlak voor 't lapje!
t' Avon zal men afslag houen,
t' Avond zal er drukte zijn,
Zal ik vader helpers sjouwen,
En naar stad bil maneschijn!"
Moeder Jobje zat in huffs
't Blauwe buffs
Van hear Jaap to lappen ;
Maar hear voet bleef evenwel
op de rel
Van een wiegje trappers .
Dapper weerden zich de longeen,
Boven moeders deuntjen nit,
Van hear dikken zesden jongen,
Van hear tiende huwlijksspruit .
'k Hoor, Roodkap jen is in 't zicht! , .
(Stil toch, wicht !) . . .
'k Heb het al begrepen ;
Dat 's van avond nog op 't pad,
Om in stad
Met de ben to slepen ;
Luid to schreeuwen laggs de stmt€
Mooie visch, tot lagers pr}js
Aan de lui to moeten latent
Waarom komt hj niet bijtijde?
,Morgenochtend niet to kerk,
Maar aan 't werk
op den dag des Heeren ;
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BLINDS BLZB.

Hier een knoop af, dear een scheur,
De elboog dear
Van je vaders kleeren!
Dan, mooi of van drukte en leven,
Near de middagpreek als 't ken .
Kleine Krelis! wacht reia even,
Wieg j}j ook reia, ale een man!
,Maandag vaart de jongen mee :
Dat 'a er twee
op de zoute baren ;
Dat 's west een gebed to meet
Tot den Heer,
Die hen ken bewaren .
'k Ben mjjn , S jmen niet vergeten,
Hoe zjjn 1}jk op 't barre strand,
Met den vloed, werd neergesmeten . . "
En een traan beefde op hear hand.
Nog lag Japik op de kruin
Van het duet,
op zjjnellebo en,
En nog hieldhj de oogen op
't Ruime sop,
Groote, vrooljjke oogen . .,
,Nou, Roodkapje mag wel bl}~ zen,
- Dacht h}j - ,en de heels zee'.
Japik zal er Maandag bjj 4jn,
Japik vaart 'n Maandag mee!"

BLIND

ELZE .

Blinds Else zingt en spint hear visa ;
Maar zou 4j zm g.en mogen,
Ala 't overal zoo duister was
Ala in b4inde Elzes oogen ;
Was dear geen lampje voor hear voet,
Geen lichtjen op hear wegen,
Geen vlammetje in hear oud gemoed,
Van goddelijken zegen ;
Geen straaltjen in hear zwart verschiet,
...
Om troost en kracht to leenen2
Bli nde Elze ziet hot kerkhof niet,
Maar wel er over henen .

DE IEPENLAAN .

Zij draagt hear B" bel in hear hart,
Die doet hear ales hopen ;
En tuurt ze ook hier in nacht en zwart,
Z j ziet den hemel open!
DE IEPENLAAN .
't Sint-Jans-lot geelt aan 't groene hoot ;
Dat is een vrool}" k teeken ;
Maar onze Steven Van der Woud,
niag dear mee van spreken ;
Hjj heeft het zestig jeer gezien,
En nog refs negen bovendlen!
J

Die

,Heb jij die iepenlaan geplant,
Mn ouwe trouwe Steven?"
,Sa, heerschap! met mijn eigen hand,
Al voor een mensehenleven ;
'k Was toen vrij wet meer mans den zjj ;
Maar kijk! flu winnen zjj 't van n4j .
,Ik zag ze v jftig winters keel,
Die eigen Iepeboomen,
En 'k heb er ook net vijftig meal
Het groen wear aan zien komen .
Kj k! dien ik hier den vi~fden tel
Was altijd voorlijk, weetje wel?
~~ _~

,Maar ik, ik ben voor goed verdord,
Ofschoon ik niet wil klagen ;
En 'k vrees, ik ken, als 't winter wordt,
De kou niet meer verdragen ;
Pus trek ik stil en zachtjes af,
Van 't groene bosch near 't groene graf."
Het heerschap zweeg . Het bar seizoen
En 't voorjaar ziln gekomen,
En Steven zag nog eerie het groen
Weer aan zijn iepeboomen ;
Maar eer 't Sint-Jans-lot weer verseheen,
Ging de ouwe trouwe Steven heen .
Het heerschap ging door de iepenlaan
En in den koelen lommer ;
H~j zag de mooie boomen aan,
Maar met een hart vol kommer ;
Zi' waren even zwaar in 't bled
Of Steven nog de lean optrad.
J
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En de oude best, van steun beroofd,
Versuft en zat van dagen,
Zat, met hear voorsehoot over 't hoofd,
Haar nood aan (hod to klagen
Wear moot zij heen? Wat vangt zij aan?
Hoe zal hot de oude Hanna gaan?
Maar eensklaps, ale 4j om zich steam,
Ziedaar de hulp verschenen!
Daar zit hot heerschap b j den heard
Gleljjk een kind to weenen :
,Nn, goede Hanna! eons voor al,
1k bon 't, die voor u zorgen zal."
STOOMEN .
Stoomen, Stoomen, Stoomen!
Heel de wergild door!
'k Heb een pleats genomen
op hot langste spoor .
'k Wil in zeven dagen
Even near Japan,
Met dien houten wagon
Voerman ! kookt j e span?
Stoomen, Stoomen, Stoomen,
Vhegen Tangs de bean!
Die wil zitten droomen,
Mag met paarden gaan .
Moffen, Polen, Russen,
Zie ik in een week ;
Zeil j}j ondertusschen
Heen en weer near Sneek
Wijf! it niet to pruilen!
We's Loch niet zoo dom !
Voordat je uit kunt huilen,
Ben ik al weerom.
Eer de kousen klaar zjjn,
Daar je flu aan breit,
Zal ik al weer dear zijn
Met mijn dierbaarheid .

Stoomen, stoamen, Stoomen,
Snel door veld en bosch,
Over diepe stroomen,
Midden door de rots!
Aangevuld de dalen!

UOLLANDSCH LIED.

GUUBTJZ .

Bergen omgehakt!
'k Ga een theeblad hales
Van Chineesch verlakt .
Gloeit het vuurtje lekker?
ILaast je water, meat?
Voort maar met den trekker,
Die me vliegen last!
Stoomen, stoomen, stoomenI
Kerel! ben je gek?
'k Ben al aangekomen,
Eer ik nog vertrek.
HOLLANDSCH LIED .
God zal met ons en Holland zijn,
Zoo wij hem needrig eeren.
Pie God, die uit den hemel ziet,
Is ons een burcht, ons schild, ons lied,
Hij is de Heer der Heeren.
God zal met one en Holland zijn,
Zoo w j hem ijvrig zoeken.
De Heer betuigt zich aan zpn Kerk
Gansch wonderlijk door weg en werk
En 't heiligste alley boeken .
God zal met ons en Holland zijn,
Zoo wjj in Gode blijven .
De Heer geeft kracht, de Heer geeft cooed ;
Wie tegen Holland strijde of mooed',
De Heer zal hem verdrijven .
God zal met ons en Holland zijn,
Ons ken gees kwaad genaken.
Dies knielen vorst en yolk voor God :
De Heer beschikke alleen ons lot!
De Heer zal ons bewaken!
(UURTJE .
Gunrtje zou to kermis gees,
Met een mooi good ijzer aan,
Met een aardig kermispak,
Rood van rok en roes van jak ;
Maar wie was de ion eling,
Dear ze mee to kermis grog?
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BET BOEETJE VAN HEEM8TEDE .

glass was hear to b}jster lang.
Foei, ze was begans wel bang,
Dat hjj hear verliezen zou
In de plooien van zjjn moues !
Klaasbuur ! schoon -~ a zuinig ziet,
Guurtje gaat met U-E niet.
Piet was hear to dik van buik ;
Net zoo'n lompe waterkruik.
Foei ! men kon hem aan de lien
Voor een fooitje laten zien .
Pietbuur! schoon je zuinig ziet,
Guurtje gaat met U-E niet.
Janneef loensde hear to veel ;
Wat ? h}j ksek geweldig scheel ;
En een man, die dubbel zag,
Kreeg vast ruzie in 't gelag .
Janneef! schoon je zuinig ziet,
Guurtje gaat met U-E niet.
Keesmaats beenen waren krom .
Foei ! wear dacht dat ventje om ?
Zou zjj met zoo'n hoepelbeen
Voor do vedel komen? Neon!
Keesmaat! schoon je zuinig ziet,
Guurtje wil met U-E niet .
Toch gins lange glass er heen
Met Marjjtje Vlugterbeen ;
Dikke Piet is uitgeweest
Met Krist}"~n~tje Vroo1 jkgeest ;
Loensche Jan met Hille Net,
Schuinscbe Kees met Bartje Pret .
Wat
Bjj
z}1
Met
Die
Was

deed Guurtje? Bleef zjj thuis
bear moeder? Wel abuts!
hield kermis deze meal
een Piet-oom oud en schraal,
eon bril droeg en een kruk ;
dat niet een groot geluk?

HET BOERTJE VAN HEEMSTEDE,
Dear kwam eon boertje getogen
Van Heemstee near de Glip ;
Zjjn hoedje stood in zjjn oogen,
En treurig hing zjjn lip.

HET BOE$TJE VAN HEEMBTEDE .

Meteen kwam Neeltje van Gelder,
zij ging dat zelfde pad ;
Haar kousjes waxen zoo helder,
Haar jakje zat zoo glad .
,Jan Sijmen! wil jij me niet groeten?
Of zieje me niet misschien?
Hoe k}jkje zoo near je voeten'1
Wat is daaraan to zien ?
,Heeft sbiefmoeder je bekeven?
Heeft stiefbroer je gekweld?
Of is er niet overgebleven
Van 't lieve kermisgeld?"
, A M~jn stiefmoer is goed van geesten,
Miln stiefbroer is near stad ;
1k wou, dat ik zoo veel beesten
Als dertiendhalven had ."
Had ik zoo veel dertiendhalven
Al nit mjjn moertjes goed,
1k mestte mjjn eigen kalven,
Jan Sijmen! Wees welgemoed!
,Ik melkte m}jn eigen beesten,
1k reed m~jn eigen zwart,
Maar was niet zoo treurig van geesten,
Noch kwelde mijn jonge hart ."
,,Mjjn eigen koetjes to weiden,
Mooi Neeltje! dat zou nag gaan ;
Maar k won de mensehen me zeiden
Wie aan de karn zou staan!
, s,M}jn eigen zwartje to bitten,
Mooi Neeltje! dat was nog wet ;
Maar wie zou achter me zitten,
Als 'k markten ging in stad ?"
Mooi Neeltje versehoot van verven,
Haar hartje sloeg zoo luid
z}j dacht al zoo menigwerven
,Och! was ik Jan Sijmen zen braid!"
Jan Sijmen keek onder hear hoedje ;
„Mooi Neeltje, kijk me rein an?"
,Wel foei, Jan Sijmen! wet moetje?
Gedraag jou als een man!"
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„Moat ik me als een man ge~ragen,
Mooi Neeltje, liefste m jn!
Zoo zweer ik jou, al m jn dagen,
Dat j}j er me wijf zult zijn ."
GROOTMOEDER.
Grootemoeder zou vertellen,
Met den kn}jpbril op den news,
Van klein Duimpje en den Rein,
Als de slaap haar joist kwam kwellen ;
Dies zij ward to bed gebracht.
Jantje schudt haar kussen zacht ;
Keetje dekt haar met de deken ;
Toen begon z}j dus to spreken
,floor rein," zei ze ; maar ze sprak
Net alsof ze lag to droomen :
,Ik zal van dit bed niet komen,
Want mjjn hoofd is bijster zwak ;
Moogl}lk mag hat mi,j gebeuren
Dat 'k een lager hebben zal,
Maar je moat niet troostloos treuren,
Zoo 'k je reis opeens ontval .
Daarom, kindren! als voor 't leste,
Hoort je grootemoeders raad,
Die u a1tjd ried ten baste,
En u moogl jk auw verlaat
Leeft met God in den gebede,
Beide in voorspoed en in druk ;
Blijft steeds met malkaar in vrede,
Dat 's je moeders grootst geluk .
Denkt : je vader ligt to slapen,
Waar ik haast hem volgen zal ;
Christi jk was h}j en rechtschapen ;
o Geljj t hem toch vooral !
Kunt gjj flu nog nets verrichten,
Doet zip alias nog alleen,
Moeders task zult g}j verlichten,
Zoo gjj braaf z}jt en tevreen .
Zegene u ons Lieve Heertje
Heel uw leven allegaar! . . .
Staatje moeder ook nog daar?
Daarop zei ze : ,Trouwe Geertje!"
Daarop zag. zjl moeder aan,
En zoo is zj heengegaan .

d$OOTHOUDBL

GROOTHOUDFN.
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Grjjp je vedel, Julfert Joosten!
Ala je w}lf to dani g knort ;
Al wie moed houdt kan zich troosten
Als hem 't leven lastig wordt.
He! wat heeft ze al veel gekeven!
'I; Prettigst ding verveelt op 't lest ;
'k Heb ~enoeg voor heel me leven
Tr jntjehef! bewaar de rest!
Haar humeurtje is, na haar trouwen,
Raar veranderd voor haar man ;
Haar ik moot haar nu wel houen,
in verdragen, als ik kan .
i .1'e vedel, Julfert Joosten!
GrJP
Ms je wijf to danig knort ;
A1 wie moed houdt, kan zich troosten,
Als hem 't leven lastig worth .
Ziet men me over straat passeeren
Met mijn zoete hartedief,
Ieder zeg vast honderd keeren :
,Oh! wat heeft zijn vrouw hem lief!"

(
S

Ook good! niemand hoeft to weten,
Hoe ze in huis . haar Julfert plaagt,
Wat voor sans zp schaft bij 't , eten,
Wat voor booze geest haar iaagt .
Grjjp je vedel, Julfert Joosten!
Als je wjjf to danig knort ;
Al wie moed houdt, kan zich troosten,
Ale hem 't leven lastig worth,.
H~} mren, suffen en herkauwen,
Pat helpt allegaar goon zier ;
Die zich reedljjk, groot kan houen,
Heeft eon sel ~ntje van plezier .
Ik heb niets op mijn geweten,
Dan die eene, groote Lout,
Dat 'km}jn , vrijheid heb versmeten,
Dat ik Tr}lntje heb getrouwd .
Gijjp je vedel . enz.
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ZAANBCH LIEDSKEN. -- DE DAMIAATJES .

ZAANSCH LIEDEKEN.
Hot IJ is breed, de Zaan is breed :
Wie wil de Zaan bevaren?
De meisjes zijn or net gekleed
Zooals voor honderd jaren ;
Hear oogen blauw en blank hear vel :
Ik mag de Zaansche meisjes wel .
Hot IJ is breed, de Zaan is breed
Wie wil de Zaan bevaren ?
Men vindt er molens bij de vleet,
En rjjke molenaren ;
Maar wie de slanke dochters ziet,
Denkt ears de dikke molens niet .
Het IJ is breed, de Zaan is breed :
Wie wil de Zaan bezoeken ?

Czaar Peter droeg er 't ambachtskleed

En at er pannekoeken ;
Maar 't heeft hem levenslang berouwd,
Dat h j geen Zaansche had getronwd.
q
Y

l

G

I
1
q

DE DAMIAATJES.

I)

(EEN HAARLEMBCH LIEDEHEN .)

Als do Damiaatjes mien,
Gaan de klndertjes near bed,
Maar de meis j es hebben buien
Van verliefdheid altemet.
Wat al mutsjes, wet al doekjes,
Wat al muiltjes over straat!
Wat al vrjjers om de hoekjes,
Dear men mee spanseeren gaat .
Wat al praatjes; wet al flaisteren,
Wat al kleurtjes near hot hoofd!
Wat al ongeloovig luisteren,
Dear men toch to veel gelooft!
Wees voorzichtig, mooie Griet'e !
Wees voorzichtig, 's avonds laat.
De oude Lourens Koster ziet'e
Wear dat jii maar henen gaat ;
') IIlokjes to Haarlem, elken avond van negenen tot half tiers geluid, ter p.
dachtenia der overwinning van Damlate, in den aanvang der 18e eeuw .
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BRUILOFTBLIED VOOR TRUITJR.

Zie hot fladdren van de heertjes,
Die je volgen op je pad ;
Hoor hot raatlen van je kleertjes -Meisjelief! de weg is glad.

G
S

Als je den dien weg eons wikte,
En je naamt eon kort besluit . . .
'k Zou niet wachten tot hi klikte,
En ik scheidde or daadl jk nit .
Daadl"k, eer de klokjes koud zijn,
Dee ik afstand van mien lust.
Grietje I kmdertjes, die stout zjln,
Slapen nimmer heel gerust .

S

BRUILOFTSLIED VOOR TRUITJE .
Strooit rob rozen, strooit rob rozen,
Lieve S peelnoots van de Bruid,
Die door Egbert word gekozen!
gook ooit Vrjjer beter nit?
't Blonde Truitje, 't blanks Truitje,
Was er ooit eon blijder Bruidje?

S
S

Zegen wenschen ells menschen
Over 't hoofd van 't jonge pear ;
Moog hun huw1jkskroon niet flensen,
In eon tienmaal zeven 'ear !
't Blonde Truitje, 't blanks Truitje,
Was er ooit eon Hover Bruidje?

C
M
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Op hear koonen zich vertoonen
Traantjes van eon kleine smart,
Dat zij flu niet moor zal woven
Wear hear 't licht geschonken word .
't Blonde Truitje, 't blanks Truit j e,
Was er ooit eon teerder Bruidje

IL
G

a

Strooit rob rozen voor de voeten
Van de Moeder onzer Bruid ;
Roept, om feestljjk hear to groeten,
Al den lof van Truitjen nit!
't Blonde Truitje, t blanks Truitje,
Was or ooit eon mooier Bruidje ?

ear oren near behooren i
T Lieve Spee oots van de Bruid .
Doet hear oogjes vrooljjk gloren,
$

t
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h

Jaagt er al de droefheid uit!
t Blonde Truitje, 't blanhe Truitje,
Was er ooit geruster BruidJe?
r

t
d

Reeds verkwikken haar de bhkken
Van haar Vriend en Bruidegom ;
Zij houdt op met droevig sntkken,
En zi laeht er salver om,
't Blon a Truitje, 't blanke Truitje,
Was er ooit volmaakter Bruidje`t

~
n

ZWAARHOOFD .
Zeg refs, Teeuwis van der Stenen,
Waarom jij e-self
j
zoo kwelt.
'k Wou J'e mijn
g ezicht niet leenen,
.
Jii verknoeide 't met geweld.
C

Zoo veal kreukels, zoo veal voren,
Zoo veal rimpels van verdrietl
Al hadt je al je geld verlorep,
Naarder uitzien kon je net .

1

Altijd kilk~e omlaag naar de aarde,
Nooit refs naar de blauwe lucht ;
'k Wou wel weten waar je op staarde ;
He ! wat was dat wear een zucht .
't Moet wel aaklig met je loopen,
Arme drommel, daar je bent!
Altijd moat je ei'ecten koopen ;
Dat s een ding dat moeihjk went,
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't Moet ook treurig z jn to leven
In dat hondenhok van jQu :
Nauwlijks een vertrek, zes, seven,
Pas zes kachels voor de kou,

~~

't Moet wel naar sijn, alle dagen
Wijn to drinkers, en zoo voort ;
K ik_, it moat j e self beklage i ;
E wordt aaklig die hat hoort .

~~
,

Daarom benje dan oak mager
Als een osje in 't klaverveld ;
Daaro
sakt je kin al lagex ;
Och,je bent zoo droef gesteld!
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TABASSLIED .

,Niemand," zegt gij alle dagen,
,,Niemand weet er wat ik
Wat voor nari heen me lagen
Telkens ko t er weer wat bij .
,Pijnen, winden, steken, jichten,
Duizelingen, doodsbenauwd,
Vreemde droomen en gezichten,
Eensklaps warm, en eensklaps koud .
,Angsten voor slechts beuzelingen,
Daar een ander niets in ziet,
Moed noch doorzicht in de dingen . . .
Och, minJ vriend! je weet het niet!"

Weetje wat ik aan zou raden,
Arme sukkel ? Neem een vrouw !
Zoo 't geen goed doet, 't zal niet schaden
Maar 'k geloof het helpen zou.
TABAKSLIED .
v

ft ROOKERS EN SMOKERS .

Des morgens was 't een trotsche plant,
Maar 's avonds lag zij laag in 't zand
Ook 't menschlijk ras
Verdort als Bras.
M}jn vriend! hoop nooit een ons tabak,
of steek dat lesjen in je zak.
En als je een pjp krjgt, , denk altoos
Hoe fijn! hoe wit! hoe b~,lster broos!
Een klein fortuin
Zij stort in pain!
En als je tijd hebt, denk er bij
Al l}jk ik stevig, 'k ben als zij .
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Blaast straks uw mond den rook omhoog,
Dat brengt je alweer wat onder 't oog
't Is enkel lucht,
Weg,met een zucht.
De w" ze kon~ng heeft gezeid
Al 's werelds goed is ijdelheid .
De booze lust vervuilt het hart,
En 't rooken maakt uw pilpje zwsrt.
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TABAHSLIED .

Geen wasschen bast
Slechts 't vuur schaft raad
Uw boezemkwaad, gelijk 'e ziet,
Moet uitgebrand, of 't heipt u met .
En klopt g j eindlijk 't pjpjen uit,
Zoo neem dot lesje tot besluit
Pat lekker was
Werd enkel asch
't Genot is kort, en haast gedaan
Getroost u dat e of last het staan.
* Naar een oud Engelsch lied uit den tjd van a&conus i .
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,Per me ei va nelia citta dolente
Lasciate ogni speranza, vol the entrate ."
DANTE, Inf. C. .
k west niet of mijn vriend een afstammeling is van den dichter
van hat beruchte liedeboekje, maar hjj heat STARTER . Ontwijfelbaar
behoort h ,j tot de gelukkigste menschen der maatschappij . Onafhankeli'k, in het bezit van een aardig vermogen, met een hoofd
versierd met de edelste kundigheden en een hart vatbaar om al
wat goad en schoon is to genieten, bewoont h j met een jonge gads
en twee lieve kinderen een aangenaam gelegen landhuis in hat
Geldersche . A les vertoont daar den goeden smack van den bezitter
van behangsel en tapijten, hat in 't juiste licht opgehangene schilder"~ ran waarde, de statega marmervaas, die op het trnmeau de
pleats van pendules en stolpen mneemt, hat spreekt alles den
humanen geest uit, die al deze dingen regelde . De bibliotheek
is een der volledigste, die ik bjj iemand van STARTERS jaren ooit
gezien heb, en vervult een der schoonste kamers van hot bovenhuis . Het uiterlijk der boeken lokt tot lawn uit, en de deftige
standbeelden, afgietsels van antieken, in de veer hoeken der zeal,
ademen u als hat ware de kalme rust der oudheid tegen .
Onlangs hem in dit heiligdom van geleerdheid en kunst bezoekende, vond ik hem met een bundel gedichten voor zich . , Wat
least g}~ daar?" vroeg ik zonder to vermoeden dat doze vraag een
voor m}j zoo zeer belangr jk gesprek na zich siepen zou .
,Een schadelijk book," was
hat antwoord
."
Dank voor zjjn vertaler " wide ik.
.j door uwe vertalingen de zeden verpesten jk,
zult„ik geloof nest dat
g
to wel gekozen . Als ik BYRONS werken schade
ook ditmaal niet sans can hat ongeloof en de ontucht, die or in

li kheid nest can den Don Juan met al zjjn babagelbke onzedeS doorspelen,
zune werken, ook in dat gedeelte, hetwelk iedere vrouw zonder
blown lawn ken, dat u en mij voor eon pool besmet heeft . k
q
bedoel dat naargeestige, sombere, wanhopige, dat op zekere jaren
onzes levees zooveel aantrokke j~ks heeft
den Jose eschreven hebt, en dat ik ook ewr zigd near uw gemoede
."l
G
,En de Gwy de Vlaming?
,Heeft er dunkt mij mats meer van. Maar hot fatale van hot
fait doet nog can BYRONS concepties denken ."
q
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„En waarom niet ears
uit wien nog wel hot motto enomen is ?"
„Omdat al uwe vormen de romantisehe school verraden . Voor
hot overige is hot foil bjj SoFOI LES zeker nog afgrijsljker, en hot
optreden der kinderen uit hot &yaµo y uos gesproten, heeft voor
mjjn gevoel jets zeer stuitends . Ik vend ook niet dal de Grieksche
treurspeldichter spaarzaam is met hot grnwelijke. Oedipus is uitvoeriger dan Gwy
soFOKLES,
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en dan nog moor
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Gwy zegt, door Machtelds versteend zwjjgen als zijns ondanks
genoopt duideljjk to zijn
'k Omarmde een zuster in een bruid
Most ih dan alles u doers hooren?
Ondertusschen . . . .
wj ztjn w l dwaas," vigil ik in, in denen adorn van die twee
stukken to spreken."
„welnu," zei mijn vriend, „wij vergelijken ze niet wij stellen ze
tegen elkander over. Dit nog wilds ik zeggen. Het onverbiddeljjk
Noodlot heeft bij
den gruwel bepaald daar is geen mgtkomen aan. Dat Noodlot is heilig, en wordt door u en mj overeenkomstig den geest der Oudheid geeerbiedigd maar owy's vergesdingsleer is eons dwaling, die w j niet erkennen wj gelooven niet
dal God den duivel macht geeft over hem, die geen geestelijke of
monnik geworden is, en jne roeping in dozen heeft miskend en,
al namen wj dit als een punt van geloof aan, wij kunnen ons
nlet voorstellen, dal de Algoede daar een onschuldig a Machteld
hot slachtoffer van zou makers. De Gwy de Viaming is dus een
schrikkeljjk voorval, maar dal de heiliging mist, die SOFOKLES aan
den door hem voorgestelden gruwel, door zjn Noodlot, gegeven
heeft."
„Klaar en duideljjk maar spreek mjj niet van BYRON. Toen ik
den Gwy schreef, had ik zjn workers reeds in Karen niet lngezien,
en haatte ik niets zoo zeer als met hem vervolgd to worden, ja
meende ik reeds geheel nit zjjne netten ontkomen to zijn ."
A Ik geloof gij hot bewezen hebt, en nog verder bewi .'zen zult.
Ook ken niemand hot lang bij dien
uithouden . Zoo h j langer
geleefd had, hjj zelf zou verande •d zjjn, of althans een walg van

~j

SOFOKLES

BYRON

zjjn eigen gemaaktheid gekregen hebben, want bj al zljn smart
en wanhoop was veel gemaaktheid . Hoe weinig was zzln levers,
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waren z}jne mtspanningen, zjjne genoegens, ja zjne denkbeelden
over de kunst zelve in harmonie met zijne verzen ! Fn diezelfde
gemaaktheid kleeft alien aan, die onder ziln invloed schrijven of
denken . Evenwel last ons billijk zlln . In ieder jongelingsleven is
sane periods waarin men dweept, en zoo men een teergevoelig .een
rikkelbaar estel heeft vervalt men er licht toe om met ei en
kleine teleurstellingen te ' dwepen . Men kan bij bet ontluikend hart
de kracht niet onderstellen zich hoog op te. .heffen en de dingen
groot to denken bet denkt ze liever aandoenli k en zonder sterkte
om een held to zijn, wil men zich martelaar waken . Zoo heb ik
het ondervonden, en in dat tijdvak deed de leetuur van , BYRON m}
machtig veal kwaad . Gij vindt hem nu in mijne handers, hat komt
omdat mj van morgen daze kleine portefeuille onder 't oog kwam .
Daarin zi n verzen nit dien zwarten tied voorhanden . Ik herlas ze
en herinnerde er mij de half natuurlijke, half aangenomene stemwing bj, waarin ik ze geschreven had . Nu sloeg ik BYRON nog
sans op, en ik was wear achttien en negentien jaar oud . . ."
„Mag men er ook iets van hooren ?"
. „ ~'a ! Er was een tiJ d, dat ik daze stukken
..
niet aaine
g~
aan
remand, behalve aan een zeker vriend, die vrj~ wat met hetzelfde
eat overgoten was, had laten zien . De meeste anderen zouden mij
vreemd hebben aangekeken, en volstrekt zich niet hebben kunnen
begrijpen, dat ik ze geschreven had. Toen tar tijd zou ik er hen
om veracht hebben nu zou ik hun groot gelijk geven . Zie bier
bij voorbeeld N" . I . DROOMEN .
Het motto is van BAI,ZAC, Ook al remand die op dat ziekelijk
gevoel sPeculeert „Il y a des hommes qui apPrennent la vie
tout-a-coup, la jugent ce qu'elle est, voient les ensure du monde
pour en profiter, les preceptes sociaux pour les tourney 'a leur
avantage, et qui savant calculer la portde de tout ce sont des
hommes froids, mail sages salon les loss humaines . Puffs it y a des
pauvres poetes . . . k west niet of ik dit motto niet nog al uit
zlln verband gerukt had, want ik zie flu dat hat uit „le Medecin
de Campagne" genomen is, en ik zie niet in hoe hat daar, in eenige
analogie met mJ
wear hoe hat zjJinevrz,topasukmen ,
zoo als ik bet bier opneem is er een goad deal diehterlijke, of last
ik zeggen kwajongenstrots in, alsof men er beter om was, bet levee
niet to begrijpen en niet wigs to zijn!
,En flu het gedicht!
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DROOMEN.
O zoete droomen zoete droomen
Van stil genot en echte ,vreugd,
Geliefde droomen van mi,jn jeugd,
Eoe spoedig ward me uw troost benomen!
Nog is mijn jeugd niet gansch voorbij,
Maar wreed en hard verstiet gij mij,
En ach! om simmer wear to komen . J
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, waarom hebt gij me ooit gevleid?
Of waarom moest ik ooit ontwaken?
Ontwaken om de nietigheid
Van wat men wereld noemt to smaken,
Ervaring, die tot weemoed leidt.
jong to zijn is niet to wezen
ti at mensch to wezen is op aard
Mij wien 't geheim reeds is verklaard,
Wat bond ik, zoo ik 't kon vergeten!
Geen kennis die zoo 't hart bezwaart.
STARTER zweeg eenige, oogenblikken, en bleef op het gedicbt
staren . ,Het is belachehlk" borst hid daarop uit, ,,want wat toch
waxen dan wel die droomen van mpn nog vroeger jeugd? die
luchtkasteelen van stil genot en echte vreugde? Het was mil,
geloof ik, toen evenmin duidel jk als flu . Dat is het juist, mijn
vriend! wj zijn ons zelven niet duidehlk w j leven in een wolk,
in een mist, met een duister gevoel van bet betere, bet ware, bet
gelukkige, dot wij grijpen zouden, indien wij bet ons helder konden
voorstellen, maar bet ontbreekt ons aan verstand, gezond verstand,
klaar en ondersebeidend kiezend of deelend verstand . Het is niet
dot wj illusies verliezen, zoo als w j was verbeelden maar het is
dot wig behoeften aanwmnen, waaraan wj nogniet kunnen voldoen . ~Vaarom niet? , wij zouden het dan niet willen weten,
maar bet is eenvoudig omdat wij er nog to klein voor zjn!
,,Droomen van mijn jeugd! Dat zullen dan droomen van de kin .
derjaren geweest zijn . Welnu, wat zijn dot voor droomen? Immers
Been andere dan van koetsen met veer paarden koningskronen,
veldheersstaven, ridderhnten, en, als men eenigszins ouder wordt,
van mooie meisjes, die alien alien op ons verheven! Al dot ongeluk is niet dan ongeduld de loop der dingen is zoo haastig niet
als wj de Voorzienigheid stelt uit, en wjj reikbalzen ."
Weder zweeg hiJ een pool, en toen stood hij driftig op
,Het is ergerlijk!" riep b}j uit, - ,,een jong student van een
aar of negentien verbeeldt zich to weten ,,wat mensch to wezen
jis
op. aard ." Redelijk aanmatigend, dunkt mij . En welke is dan
dot mensch to wezen
flu zi~ne voorstelhng van de zaak ? Deze
niet meer zegt dan onderworpen to zijn aan allerlei teleurstellingen, allerlei grieves, waar de kunstmatige betrekkmgen der wereld
zijn gevoel mee kwetsen dot mensch to wezen bestaat in onderworpen to zijn aan het plan eener baatzuehtige maatsebappjj dot
mensch to wezen is eene droevige noodzakehjkheid om met menschen to verkeerea . Nu, Goddank! weet ik beter wat dot schoone
woord mensch to zijn inheeft . Mensch to zijn " voer b j voort, en
zijne oogen glinsterden van een edel vuur ,Mensch to ziln, is, to
wezen wat men is, wat men kon, en wat men wil . Mensch to zijn,
is to weten wat men voor de aarde wezen, en voor de toekomst
worden moet . Het licht van Gods Woord, mijne vrouw en mijne
kinderen leeren mij dot . Nu heb ik mijn doel voor oogen, voor
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mijn siren ziel, voor hen, voor de maatschappij, voor de wetenschap, voor den hemel. Allen is mj nu helder en klaar, en ik ga
recht op dat doel af, met bewustheid van miles krachten, met
bewustheid van Gods hulp, met vrijmoedigheid omtrent de genoegens den levees, met een manne jke hooding en een goelijken lath
tegenover de dwaasheden der wereld, met beproefde wapenen terse
het leed, met kalmte en rust, to madden van beweging en botsing
en vol ijver om dien duren plicht to vervullen mensch to zijn.
Sedert predikt mid m}ln kind op den schoot van zi,jne moeder
,Gedenk to eterven!" en het kerkhof, waarop ik uit
. dit venster
zie ,,Gedenk to levee!" Want dit is mensch to z n rte werken
terwijl het dag is, eer de nacht komt dat niemand werken kan,"
en die lea van den Prediker to beleven ,,Allen wat owe hand vindt
om to doers, doe dat met uwo macht, want daar is geen werk noch
verzinning, noch wijsheid in het graf, daar gij henen gaat ."
,,Wat hebben wij hier?" hervatte hij na eene korte pooze, waarin
hij op het kerkhof had gestaard, en ik op hem ,,wat hebben wij
hier?" hervatte h}l, jne zttplaats hernemende, en met een glimlach een ands,, gedicht uit de portefeuille opvattende ,,Ah! de
schildering van min voorkomen, zooals ik het in die dagen gaarne
gehad had, van het effect, dat ik gaarne gemaakt had, van de
uitzondering, die ik gaarne geweest was."
ERNST .

Wanes,, mijn voorhoofd ,,impels k jgt,
Mijn breeds wenkbrauw nederdaalt,
Mien oog niet blinkt,, maar duister straalt,
En uitspreekt wat miJ~n mood verzwijgt,
Een traan mji langs de wangen schist,
Mijn schedel nederbukt naar de aard Bezorgde vrienden vreest dan niet
Pat wanhoop mij door 't harts vaart,
Of dat 't zich toegeeft Van verdriet!
Ret zijn mijn zaligste urea dan , de Ernst, die dan mijn ziel beheerscht,
Als 'k onweerhouden mijmren kan,
Bekoort mijn stiller hart het zeerst .

Is het niet alsof ik voor het portret van een somber dichter ga
poseeren, die niet set of drinkt, nooit beuzelt en lacht als andere
menschen, maar alleen fronst en peinst, zooals LAMARTU E en VICTOR
xuao hoe begrijp ik het m}j, op hue leeftijd, indien ik het mij
niet als kwakzalveri'
~ most voorstellen?) zich wi lee beach ouwd
hebben, elkander opstekende met een
Qu'il parse en pair, an rein dun monde qua l'ignore,
L'auguste infortune que son ame d~vore !
(Dat most geen verstandig en krachtig man toelaten,)
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Respectez ses nobles malheurs
Fuyez, o plaisirs yams, son existence austere
Sa p alme quI giand~t Jaloase et solitaire
l
e pent croitre parmi es ears.

u

Dat hebben ~OMERIIS, noch SOFOHLES, noch HORATIUS, noch YONDET,
noch eenig krachtig genie
~ in gezien. Het is
. der latere tJ den alzoo
een nleuwe ziekte, en zj is stellig contagieus . Maar verder met
mijn gedicht! De maatschapp j, die toch waarlijk, als eheel, zich
niet inlaten ken met de stemming der indlvidus, kr Jgt van den
J'ongen Poctet een duchtiga Preek, en een dreig ement er b"~ •
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En zoo een woeste wereld meest
Pat mijmren weert, dien ernst verstoort
Wat aan den boezem toebehoort,
Pat rooft een wereld aan den geest
En zoo de gdartle menigt' lacht,
Zij, die nlets hellig achten wil,
Om wet ze een dwaasheid acht, een grit,
'k Erken geen rechter, dien 'k veracht .
Eens zal hear spot en lath vergaan,
De doodsschrik hear om 't harte slaan,
En, ongeschikt zelfs voor berouw,
Ontzegt Gods toorn beer ook den traan,
Dien nooit hear boosheid dulden won."
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,,De meedoogenloosheid waarmee gijzelf awe verzen beschouwt,"
zeide ik, A geeft mij cooed u ook mijne opmerkingen mee to deelena
In deze regels erken ik m>,jzelven, in dat tijdperk . Niet wear? men
moet de heldhaftige bonding, die gij bier tegenover de wereld
aanneemt, mistrouwen . Het is juist bet gevoel van de meerderheid
der wereld, dat ons bang maakt, en nu doers wi'
alsof wj hear
.
pear
verachten . Les enfans chantent uand us ont
En wij, met
onze figuur verlegen, en beschaamd, omdat ons de breede mantel
niet voegt, dien wij hebben omgeslagen, weten er niet beter op,
den met eene zekere kwaadaardigheid op to treden."
Zoo is bet!" hernam STARTER . „Het is niets den verlegenheid,
wet sommige menschen lomp maakt . Maar zie bier een derde stuk,
dat zich aan bet vorige aansluit . Hierin -- maar oordeel zelf
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HEILIGSCHENNIS .

C

GJ i' wreede - sPrak ik tot de Wereld - waarom ma g
De traan van t warm gevoel niet blinkers voor uw oorien,
En waarom beast ik me ooit hem blozende of to drogcn,
Om mee to deelen in uw lath ?

r

Wear -- waarom moet ik, wen ge een oogblik op mij shat,
Mj schamen, dat mien borst een oogenblik gevoelde,
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En wat er edelst, braafst, en menschelijkst in woelde,
Verloochnen door een koud gelaat .
Waarom drijft gij den spot met wat ik heiligst acht,
En dwingt m om mjn hart, u vreezend, to verzaken,
Mijzelf geweld to does en van gees gloed to blaken,
Waarmee g} in uw hoogmoed lacht .
En wie - wie gaf u 't recht ? - wie zjjt gjj die gebiedt,
Die bl jde blikken vergt en afbedroogde tranen,
Die koude harten eischt bij al uw onderdanen,
En warmte, en liefde, en ootmoed vliedt?
Verdwaalde die gij zijt, zoo dartel en zoo boos!
Van God en menschhjkheid zoo diep, zoo droef vervallen!
Vile leerde als met jets schoons u met uw snoodheid brallen,
En wat maakte u zoo liefdeloos ?
Helaas, voor hemel doof en liefde, deugd en plicht,
Slechts blakend voor genot en ongestoorde weelde,
Behaagt ge uzelve, en kunt, rinds de ondeugd slechts u streelde,
Geen deugd zelfs dulden voor 't gezieht!
In uw verdorvenheid lack, dwaze, voort! - Vergiet
Mjjn oog een tranenvloed van uit den grond mjjns harten
'k Veracht u 'k wil voortaan uw stales voorhoofd tartan,
Uw schampre glimlach hoont mjj niet .
Hoe zal hat u, en wie uw' outers rookt, vergaan !
wie met tranen spot door 't zacht gevoel vergoten,
Die zal -- wanneer ook gij hem eenmaal zult verstooten
Geen liehtnis vmden bid den traan .
Eens zal hij, door 't verwjjt gefolterd, 't brandend oog
Wanhopig hefYen naar den Hemel, en hem smeeken
Dat hem en ankle drop moog langs de kaken leken,
Dat hjj zich-zely' beweenen moog .
,Hat eindigt bijna als hat vorige,'' zeide ik . ,,Intusschen, hierjn
is, dunkt mid, meer reehtvaardigheid en meer waarheid . Hier zijn
ten minste de grieves tegen de wereld bepaald aangegeven, et chagui'
fiche porte. Ik zie hier, dunkt mid, den wrevel van een gemoed,
dat onder valsehe sehaamte lijdt, en daardoor duizend kwellingen
ondervindt, die met een wemigje mannenmoed wares of to wares ."
En waaronder ik ook sedert weinig geleden heb," hernam mijn
vriend. ,Waarlijk, de wereld heeft hat hart niet den spot to dr
yen met ,wat wj,j heiligst achten", indien wsj slechts hat hart he
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ben daarvoor uit to komen . Dear is to veal natuurl jke yeas des
kwaads, dan dat men die niet zou kunnen opwekken . - Doch wij
hebben nog niets gezien dan proeven van ontevredenheid met de
maatschappe jke orde van taken . W j treden nu op hat gebied
van het inner bjk levee hat sm arts }lke,
"
hat wanhopige, hat Byronniaansche. lk zal u in sans o p de hoogte brengen . Hadt g~ ooit
gedacht, dat ik daze verzen had geschreven ?"
AAN BEN VRIEND.
, vraag mj niet, vraag mjj nooit near mjn smart!
Sondt gjj mijn lead en mjjn hammer waardeeren,
't Zou slechts de mast van uw droefheid vermeeren
Gjj hebt genoeg voor een menschelijk hart.
Wat .miJ.' de wang reeds zoo raa heeft verbleekt,
Wat m}j de kruin reeds zoo vroeg deed vergr zee,
Zou, zoo g}j 't wilt, u to duidljjk bew}jzen,
Dat zich het noodlot meedoogenloos wreekt .
Lang waart g j reeds nit uw droomen ontwaakt,
Toen m der ~jonkheid begoochling nog streelde
Nog bond de eugd mj den baker der weelde,
Toen g}j reeds d' alsem der smart had gesmaakt .
Vaak waart ge reeds door de doornen gewond,
Toen 'k nog de rozen slechts kende van 't levee
Lang had de lack reeds uw lippen begeven,
Voor nog een zucht hem verjoeg van mljn mood .
Toen kwam hot lead, wear g j vruchtloos near vraagt
Gij z jt uiet rijker aan hell dan , tevoren
Maar zoo geducht . is hot wee mj beschoren,
Dat ik ben}ld, then ik eerst heb beklaagd .
, vraag mj niet, vraag m j nooit near mjjn smart!
Kondt g} mjjn lead en m jn hammer waardeeren,
't Zou slechts de meat van uw droefheid vermeeren
Gj hebt genoeg voor een menschelijk hart .
,Geen kwade verzen, dunkt mij," zeide ik na de lazing en sTAahjj niet laten .
,Helaas " was zjjn antwoord ik yeas, dat daze geheele uitboezeming niet seders was dan oefeni ng van den dichterl jken geest
op een geliefd theme de smart. Want de vriend, aan wien hot
gericht was, bestond evenmin als de grijze haren ."
,En hat bed "
STARTER nam een seder blaadje op en begon to lezen
TER had ze uitmuntend gelezen, want dat kon
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VAARWEL.
Vaar gij wel, steeds wel, geliefde!
'k Sta u of - vaarwel
hat MoETI"
, m!" zeide ik, W het oude liedje!"
,Zoo uw keus mijn boezem griefde,
't Is uw hell met, dat hat doet . -Zoo, toen 'k meest mj zalig waande,
- God! hoe hooploos ban ik flu! Juist mijn Eon hat droevigst taande,
Lieve, 'k wilt het niet aan u .
Zoo ik eerder had gesproken,
Door geen hinderpaal verschrikt,
't Hart waar moog jk nooit gebroken,
Dat in bange zuchten stikt Zoo 't u vroeger waar gebleken,
Hoe die boezem klopt voor u,
Mooglijk. . zou de traan niet leken,
Die ml~n wangen ultbleekt flu .
Doch hat j zoo,
last mj zuchten
En verteren in min lead
Staat slechts u geen smart , to duchten,
Geen berouw van wat g} deedt
Mocht wat mj de borst verscheurde
. Vat mj hooploos kw jnen doet,
M}j de wang met doodsbleek kleurde,
Weelde jn voor uw gemoed
Mocht wat mij doet zuchten elaken,
- Eenighoorbre klacht die 'k uitU geheel elukkig maken,
Tot gtj spade!) de oogen sluit!
Mocht wanner 'k in later dagen ,
Sours uw naaan vernemen mag,
Ieder van uw hail gewagen,
Die uw hart geopend zag En, och of u 't lot vergonde,
Dat gij zaalger werdt voortaan,
Dan Ik ooit u maken konde
Had het in mjjn macht gestaan .
dan zal ik zeegnend denken
Aan den fallen harteslag,
Die mijn levensheil moest krenken,
Maar hat uw volmaken mag!
Doch, indien wat mij doet treuren
Eens ook u vervult met smart,
Eens een boezem komt verscheuren
Die to wreed bedrogen ward
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Hoe zon 't dit hart doers lijden,
Hoe hem grilpen in 't gemoed,
Die u niet van 't leed kon vrijden,
Eens zoo gaarn door hem verhoed .
Maar wees zalig - blijf 't, geliefde!
- Steeds geliefde ! schoon niet mjn', 't Hart dat gij onwetend griefde,
Zal u nooit tot aanstoot zijn.
't Zal in doodsehe stilte linden,
Met een glimlach op 't gelaat,
En, wear 't mag, uw jzijn mijden,
Dat bet nergens zici verraaat!
- Neen, gij moet het nooit ontdekken,
Nipamer weten hoc ik ij',
't Zou een ziel tot hartzeer strekken,
Nog maar half zoo zacht als gij !
Zoo die zachte ziel mijn harte
Vroeger beter naa gekend,
zij had zoo droef een smarts
Licht, uit deernis, afgewend .
Maar 't is alt, de luchtbel spans
Droef uiteen van hoop en vreugd,
't Droombeeld, dat 'k in de armen vatte,
Moordt mjjn rust en knakt mjjn jeugd .
't Is gedaan - geen woorden helpers,
Zucht en tranen evenmin,
Doch wien smarten overstelpen,
Vindt er troost en lichtnis in .
't IJzren noodlot, dat ons beiden
't Pad heeft voorbestemd op card .
Zal ons nog wel verder sebeiden,
dat denkbeeld is m j waard .
Vaar gjj wei - en we] voQr j nmer
Diede u de aard slechte rozen ears.
En gedenk den droeve nimmer,
Die u nastaart met een traani.
,Dat heeft veel van BYaoas Fare thee well "
• In vorm ja maar de toest rid geljjkt al heel aprekend op dies
in zijne gediehten aan Mary d~aruit had ik bier ook bet motto
genomen
Fair one, adieu ! I must away
Since thou art blest, I'll not repine ."

j,

~En de sehoone? was
als d~ vriend van daareven, denkbeeldig?"
• Neen, z j bestond. Het geval wee, dat zjj mjj nauweljjks kende,
en niet meer den een pear malen op eerie derde pleats ontmoet
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had. Zjj verloofde zich aan een ander, then zij wel kende, en ds,t
was heel natuurl~~jk."
,En gij waart Inderdaad verliefd?"
,Zoo gIj mij tat toentertijd met eenigseepticisme gevraagd had,
ik had u op zljn mmst doodgeslagen . En gj moest mlln dagboek
uit die dagen lezen vol verliefden onzin, vol aanhallngen nit HSLTY
en anderen! Zeer zeker was ik wat men epris noemt, want het
meisje was buitengemeen mooi en bevallig . Hoe het zij, ik , eloof
flu tat het mil veel minder bevallen zou hebben, indien zj zich
niet erloofd had Ik had flu een doom, om mj tan toch wezenhlk
wee to grieven ik kon mij nu waarlijk ongelukkig waken en verdiepen in wolken van teleurstelling en hopeloosheid ik had flu
een bepaald voorwerp voor miJne aandoenljkheid, eene snort van
verwezen jking mijner Ingebeelde smart een voorwendsel, om het
mijzelven to , vergeven tat ik zulke wanhopige gedichten schreef .
In het kort, Ik verdiepte mil zoozeer in deze zaak, tat ik waarlijk
geloofde waarheid to schrdven, toen ik de volgende verzen aan de
verlorene geliefde maakte
AAN ***

Denk nooit aan hem, die steeds aan u zal denken,
Herinner u geen woord zelfs uit zijn mood
zeker, 't zou de zaalge zielsrust krenken,
Zoo g}j nog nu der liefde teedre wenken,
(Helaas to last! waaroln niet eer?) verstondt .
Indien gj thane u alles bracht to binnen,
Wat 'k in den schroom der eerste liefde sprak,
Voor nog uw hand dien zachten band verbrak .
En mj verbood u meer to durven minnen,
En tevens zaagt, hoe thane uw blik op mij
M jn wang niet kleurt, magi, huivren doet en bleeken,
floe dxoef de lack is van miln lip geweken .
Hoe 'k ale versteend terneerzlt aan uw
Niet zwijgen kan, en - God! - niet weet to spxeken,
En met wat zorg ik u to ontmoeten schuw,
Wat nooit u blijken mocht, Melieve! bleek u flu .
Verhoede 't God! - gij moogt het nimmer weten!
't Bewust jn biijve uw teeter hart gespaard,
Bat, wreed geboeld in zelfgesmede keten,
Om uwentwil een boezem ljdt op aard .
zoo gij 't wilt, en zaagt de hartzeerteekenen
op tit gelaat, tat van uw opslag beeft,
G}j zoudt uw heil to duur gewoekerd rekenen,
En wanen, tat gij minnende misdreeft
Uw minnaar zou een traan in 't nog zien druppelen
Van bittrer vocht, tan minneweelde schreit,
Uw hart, verdeeld door liefde en treurigheid,
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Zou niet meer sleehts van rein genoegen huppelen Dat most niet zijn . . . Dat mag niet wezen! Neen!
De liefde most u stoorloos zalig waken
Gij most haar zoet, en ongetemperd, smaken
Haar rozenkroon zij de uwe - en m}j, haar doomn alleen.
r Gj ziet dat ik flu al moos martelaar was . Jk begon m}lzelven
den ook recht belangwekkend, recht po~tisch voor to komen . Maar
hoeveel erger wend het, toen ik den vertrouweling mijner rampen
kreeg, waarvan ik u vroeger sprak ! Dat was nu geen denkbeeldige,
meer een wezen jk bestaande vriend, die dezelfde neigiugen en
behoeften had als k in den woord, die ook in dien Zwarten Tjjd
verkeerde. Nu begon de dichterl}lke besehouwlng van ons ziekel jk
gevoel eerst recht hare diepte to kris gen het was, zoo als gp het
in een uwer Gedachten wAl hebt uitgedrukt
- die smart is po~tisch, is edel, is schoon,
En ook distlen versieren, gevlochten ten kroon.
.Nu vriend, wj droegen een distelkroontje, zoo stekelig als remand .
Zee hier een vers aan den vertrouweling, in de uren des nachts geschreven
AAN EEN DICHTER.
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Voor u niet, voor mij niet, voor niemand, wrens hart
Jets hoogers drrft eischen dan wereldsche vreugd,
Jets wreeders ken laden dan wereldsche smart,
Bestaan de enoegens, de weelden der jeugd .
Gelukkig, wiena boezem de zucht nooit geblaakt,
De drift nooit beheerscht heeft, weer offers wjj zijn,
Den gloed, die de wangen ons bleek heeft gemaakt,
Niet kept, noch uw noodlot ken gissen of 't men!
Want hem streelt een zeepbel van }ldel genot,
Een dwaasheid, een niet, dat uw hoogmoed veracht,
H j kept een geluk, wear mijn deernis wee spot
Onze Ernst keen zich af, wear h j afgunst verwacht,
En licht valt hem 't lead, dat hem 't leven bereidt
H}j draagt en vergeet het, en hoopt weer en lacht,
Ras droog hj de tranen, in droef herd geschreid,
En sPoedig vervangt weer de J'uichkreet z"n
h klacht .

,Joist zoo als het behoort, zou men zeggen! Neen mister!
Maar ons . . . .
wj koestren, wj mmnen de smart,
Ons, ons is zij dierbaar aan 't dichterlijk hart
wjj lieven haar meer dan genoegen en lust,
Wil offren haar willig de kalmte der rust
z j sloops en , vertere ons ons hart kleeft haar aan, Voor hem, wren de vreu,gde der wergild mishaagt,
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De dwaasheen veracht wear z j lorie op drag ,
Is weemoed lets zoets en jets
s de raan •
Jets zoets en lets zahgs to }lden een lead
Te kennen, wear de aarde geen oorzaak van west,
Een lead, waarvan de Indruk verflauwt noch verkoelt,
Een lead, wear hat leven b}j kw}jnt en vergaat,
Maar wear 't harts to speller, to hooger door slant,
Wear de ziel zich verheven en groot in gevoelt!
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Voor u en voor m~" is die zalige smart Maar wear is z j . die hoogere vreugd, die ons hart
Zich Rehoopt, zich voorspeld, zich beloofd had - misschien
In po~tischen droom reeds nab} had gezien ? Wear toeft zjj die wereld van die de en gswat
Die een hemel zou z ~jn voor ons feeder gemoe d ?
Ach, hoe droef heeft ons hart voor dlen waanzm geboet
Is de wereld plat arm, z}jn de menschen niet koel?
Voor den sombren, den stillen, den mijmrenden Bard,
Heeft de wereld geen troost, hebben menschen geen hart ."
,De aanhef, zelde ik, ,gel}lkt op den van

DA COSTA ' S

Noch voor u, noch voor m}j is daze nerds gemaakt,
Noch de droom van hear laffe vermaken ."
,Mlsschlen was de aanhef een opgevangen toon, antwoordde
,maar bjj DA COSTA spreekt eene rehgleuse verontwaardiging, bjj mjj eerie sentimenteele . ZIe bier bet onderscheid tusschen
waarachtig en valsch gevoel beide klagen maar hot eerste stelt,
voor datgene wear bet over klaagt, lets beters in de plants
STARTER

Onze vleugels gerept! onze boeien geslaakt!
Om een hooger aanschouwing to smaken !
,Ziet gjj, bet gezondo gevoel heeft vleugels! hot ziekel}jke bl jft
op den grond liggen.
Vliegen we nit near do Hoop, die de Toekomst omkleedt,
G

zegt DA COSTA. Ziedaar een denkbeeld, dat de sentimenteele dweper
zich verbiedt. Hjj wil in den lauwen dommel der smart blijven,
waarvan hj in z}jne oogen , a zi~n waarde ontleent. Foei understeld dat al jn lead werkehjk bestond, is bet den mensche jk, is
hot manneljjk (om niet to vragen of bet dankbaar, of bet christe •
}lk is) verzen to schrljven ale doze ?
VERGETEN.

S

Vergeten ? Neen, vergeten niet !
Ik heb de droef held lief, de smart

Is dierbaar aan mijn kwijnend hart,

~'
~~
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Ik koester heimljk mjjn verdriet
Want zoo mjjn weemoed mij begaf,
M}ln hart was ledrg als het graf,
M jn hoop vervloog mj~n rust verdween
Mijn min werd misdeed ze is voorbij
Elk zoet genot verzaakte mij
Niets rest m}j den de smart alleen
Niets bleef miJ - trouw dan 't stil verdriet -vergeten? -- Neen, vergeten niet!
Want mij, wien vreugde en lust verging,
Met b j genot en levensvreugd,
In al wat hartstocht vleit en jeugd,
(Ach, reeds zoo vroeg!) een vreemdeling, -Hoe zou 't n j arme! mij vergaan,
Zoo 'k nog m jn droef held of moest staan .
Was dear een Lethe, die 't gemoed
De erinn'ring van 't doorstane leed
Ontnemen kon, 't vergeten deed,
Ik vlood terug van d' jsbren vloed
Ik ken geen waarheid dan 't verdriet,
En van die waarheid scheide ik niet.
Mij dunkt, zoo immer 't ongevoel
Per onverschilli?heid mi,~n smart
Verdrong, en mijn gebroken hart
Ooit doof kon worden - doof en koel,
lk zou mijzelf verachtlijk zi~n,
En bidden weer mijn zielep jn.
! 't eenigst, dat verkwikking biedt,
Is d' aandrang van de stille smart
Steeds in to volgen, en mijn hart
Ten proof to voelen aan 't verdriet
Te mijmren aan en om m}jn iced,
Te waken, dat ik 't nooit vergeet.
Gjj, trouwe droefheid, b jf m }j bij!
Ermn'rmg aan mijn iced! o vlucht
Niet heen, verflauw niet want ik ducht
De smart niet, die gij eischt van mij !
-Spreek, doffe klaagstem van 't verdriet!
vergeten? -- Neon, vergeten niet!
,En toch," sprak mijn vriend, weder opstaande en de portefeuille
dichtsiaande ,dat heb ik geschreven. Ik ben die stemming tebovengekomen, geheel tebovengekomen, en nu, van achteren, is het m}j
nuttig ook daze klip in al hare eigenaardigheden to kennen . Maar
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het is maar dan een jongelingsdwaasheid, mijn vriend! k verzeker
u het is een gevaarli k spel . De ziel neemt gaarne die melancholieke plooi aan en het ontbreekt niet aan omstandigheden, die
er ons in aanmoedigen . Vrouwen hebben er sympathie voor jonge
meisjes worden er door bekoord . De verbeelding verliest haar licht,
het hart z jne gezondheid, het kunstgevoel zijne frischheld, de natuur
haar schoon. Ja, eindelijk zouden wij er in slagen de menschen to
worden, die wi,' gespeeld hadden to zi,jn . De waarachtige poezie
wordt uitgedoofd en, geloof mid, tot zelfs de physieke gezondheid
lijdt ik had hat reeds tot slapelooze nachten en bleeke wangen
gebracht wie west waartoe hat gekomen zou zijn! k beklaag
menig jong , auteur, wrens werk ik in handen neeni - maar dan
troost ik mi,j ook wader met de gedachte dat men vanzelf terugkomt en zjn eigen genezing uitwerkt .
Maar indien de kracht van zijn genie of de meerderheid van zijn
verstand er den dichter zelven ook boven verheft, niet hetzelfde is
to verwachten van de zwakkeren, die hem lezen . Voor hen blijft
de belangwekkende weekheid hare bekoring behouden, en de dichter zal, tenzil hid herroept wat hid gedaan heeft, hat verdriet hebben, naargeestigheid, menschenhaat en zelfgenoegzamen trots want nets is hoogmoediger dan die verwaande weemoed, die op
menschen van een gelukkiger gestel als met verachting neerziet te hebben in de hand gewerkt . Daarom, indien hij ooit tevoren hat
donkere pad betreden heeft, en zich bewust is van eenigen invloed
to hebben uitgeoefend, behoort hij den moed to hebben met eigen
hand of to breken, wat hij verkeerdelij heeft gebouwd, en to zeggen als de Apostel ,,Toen ik een kind was, spra .k ik als een kind,
maar wanneer ik een man geworden ben, zoo heb ik tenietgedaan
hetgeen eens kinds was ."
STARTER zweeg een oogenblik, en toen vervolgde hij
rampen en smarten heeft dit leven vale, en heb ik
sedert ook gekend maar zoo ik ze gedragen heb, hat is niet geweest door mij met hat schoone en poetische der smartzelve to
troosten en mij daarin to verdiepen . De wag is opwaarts, mien
vriend ! opwaarts en niet nederwaarts zoo zal dan ook de stemming opwaarts moeten zijn! Zulk eene stemming geeft kalmte,
tevredenheid en menschenliefde zij is geen ziekelUke overspanning
zij is waarachtige kracht. Maar ik wensch iedereen, tot zone opleiding in dawn, dezelfde middelen toe, die mid ten deals zijn gavel.
len . En last ons nu eens gaan zien, hoe de vrouw bet maakt ."
wij vonden de jeugdige gads met een voorspoedig kindje aan
de borst, en ik las aan den avond van dien dag min vets ,Aan
eene jonge Moeder" nog eens voor .

ADA VAN HOLLAND.
TEN YERHAAL .
Premit altum cords dolorem.
.
ANNawO$ L . I.

Ada, tears spruitl wear vondt gy een behoeder,
Ale awe Jeugd, mislead door heerschzucht uwer Moeder,
De dartle bruiloft hield, omtrent uw Vaders ijk,
Ten spot des Adeldoms, met uwen Lodewjk?
GFy zaagt U in den haat van Hollands onderdanen,
Gevangen, en uw Oom gesteld in uw gebied.
Rampzalige (ravinl hoe smolt gy van verdrietl
De roozen uwer Jeugd verwelkten in uw tranen.
P . LANG}ENDIJE.

De ziekte van Graave Dirk den VII had lang genoeg geduurd,
om hem gelegenheid to geeven van orde to stellen op hat Lands
beefier, na zijn overlyden, [door de oudste Schrijvers op hat Saar
gesteld] . Ook hadt hy, de dood voelende naderen, zig begeerig
getoond, om zijnen Broader, Willem, to spreeken. Met deezen wilds
by zig verzoenen, en hem de Voogdy, over jne Dogter, ADA, opdraagen . Hy beoogde, zo 't schynt, hat Graafschap, op haaren naam,
door Graave Willem en 's Lands Edelen to doen beregten . Doch
zijne Gemaalin, Vrouw Aleid, verydelde looslyk, deeze oogmerken .
Zy beloofde zig, met reden, wemig goads van de Voogdyschap van
Graave Willem, wien zy voorheen zoo zwaar een neerlaag hadt
toegebragt .
Des was zy op middelen bedagt, om zelve, zo dra Graaf Dirk
overleeden zou zyn, den klem van 't bewmd in haare magi to
krygen . Zy besloot heimelyk, haare Dogter Ada aan LODTWYS,
Graave van Loon, ten huwelyk to besteeden, en wilt Otto, Graave
van Bentheim, Oom van Graave Dirk, smack in deezen toeleg to
doen krygen . Veelen van 's Lands Edelen waren 't sans met de
Gravinne. En daar is nog een Brief voor handen, eenigen tyd bier
na, door haar zelve, aan JAN, Koning van Engeland, geschreeven,
meldende dat Ada's Huwelyk met den Graave van Loon, op den
raad en met toestemming van veele Hollandsche Edelen en Dienstmannen beslooten was onder welken, zy met mama noemt Rosier
van Meerhem, Hugo van Voorne, Dirk van Altena, Simon, Jan en
Ysbrand van Haarlem Willem van Teihngen, Volpert en Floras
van Leeds [of Leerdam~, Arnoud en Henrik van Ryswyk en Wouter
van Egmond. Alle walks Edelen, op Volpart van Leeds na, voor bet
verdrag met Hertoge Henrik van Lotharin en gestaan badden,
gelyk wy boven gezi~n hebben. Vrouw Aleids toeleg bleef agtar
zoo gebeim niet, of eemga andere Edelen, meer tot Graave Willem
genegen, kreegen er da lug's van .Pi'l as vcai Wassenaar verklaarde,
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onder anderen, „dat men zig niet ontzien moest, Graaf Willem,
,met geweld to handhaaven, in de Voogd}je, die hem, van regtswe e, toekwam ."
rouw Aleid de zekere dood van Graave Dirk to gemoet ziende,
hadt Lodewyk van Loon in stilts naar Holland doen komen, opdat
by by der hand zjjn zou, om het huwelyk met Ada to voltrekken,
zoodra haar Vader den geest zou gegeven hebben . Hy hieldt zig
eenigen tijd op den Huize van Altena alwaar by veihg vertoeven
kon, mids„ Heer Dirk van Altena, gelijk wy gezien hebben volkomen in jne belangen was. Op de aerate tydmg van 's Graaven
dood be of by zi terstond naar Dordrecht• alwaar h zonder
eenig uitstel, et de 'onge Ada, in de Egt verbonden wedt . Men
daaarde te best
i en. Het bleef onbeg aver staan in 't elfde Huis er ar de huwelyksplegtigheden verrigt warden, en bet trouwfeest gevierd. Als
all s volbra t was ward hat Graaflyk L yk, to schepe, naar Egmond
gevoerd en aldaar~ begl•a aven
Lodew k van Loon, was een Zoon van Gerard, Graave van Loon,
en van aria, Dogter van Hendrik III, Graave van Gelder . Loon
ook Los en Loos genoemd, was een oud Graafschap in 't Ryk van
Lotharingen, en een Leen des Bisdoms van Luik . Na Lodewyk is
hat, onder 't bewind van verscheiden andere Graaven geweest . - Graaf Willem, Broader van Graave Dirk, die zig in Friesland
bevondt, kon zo ras goon t ding van 's Graaven afsterven krygen,
noch zig, op 't ontvangen der zelve, met zo veal spoed herwaards
begeven, of 't Huwelyk met Ada, was eenige dagen voltrokken
eweest, ear by in Holland kwam . In de Zype, op de grenzen van
Kennemerland, aangekomen, verzogt by Vrygeleide van Vrouw
Aleid of van Graave Lodewyk, zonder walk by niet voorttrekken
durfde . Hy gaf voor, z jns Brooders graf to Egmond to willen bezoeken. Doch 't Vrygeleide, hier toe noodig, ward hem zoo plat
geweigerd, dat hy, zig in de Zype niet veihg waanende, schielijk
naar een afgelegen oord van Friesland terugtoo .
De misnoegde Edelen beloofden zich vast wemig goads van Graaf
Lodewyks Regeering, dien zy moisten, dat Vrouwe Aleid geheel naar
de oogen zag, en nets buiten haar goedvinden, doen of laaten zou .
Zy voorzagen dan, dat men hen buiten den Graaflijken raad en
alien bewind zou houden, en nieuwe wetten maaken, zonder hen
te• , kennen . De reeds gemelde Filips van Wassenaar en Jan van
Ii?~suijk moeten voor de Hoofden der misnoegden geteld worden .
By deezen hadden zich gevoegd Simon van Haarlem, Willem van
Teilingen, Wouter van Egmond, Albert Banjaard, en Jacob, Burggraaf van Leiden . Men besloot Graaf Willem, heimelyk, in Holland
to ontbieden en alto de Zeeuwen zeer tot• hem genegen waren,
vondt men good, hem i,n Zealand bet Graaflijk bewind o to dragen. Graaf Willembegaf zich wel haast naar Wassenaar, by Heere
Fihps, alwaar by zig een korten tyd ophieldt dock zo bedekt, dat
zelfa de Huis-bedlenden hem niet kenden . Twee vertrouwde knegten bragten hem, vermomd in eon slordig gewaad, en met den
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hoed of mots in de oogen getrokken, van daar to schepe naar
Vlaardingen . Hier lagers Zeeuwsche schepen van het Eiland Schouwen op hem to wagten, in welken hy, met blydsehap ontvangen
werdt. Men voerde hem, in alley yl, naar Zierikzee, en riep hem
daar, openlyk, voor wettigen Graave uit . De Edelen en de Burgery
verklaarden, by plegtigen eede, den Graave van Loon vervallen
van de Voogdye en oud en jong liep to hoop, om zyne vreugde
to betuigen, voor den wettigen Zoon van Graave Floras, dien, met
een algemeen gejuich, eere en vrede, en een lang leeven toegewenscht werd .
Terwyl dit, in Zeeland, voorviel, arbeidden Wouter van Egmond
en Albert Banjaard, in Holland, heimelyk, om de Kennemers op
Willems zyde to winnen, en Vrouwe Aleid, zoo wel ale het jonge
Pear, to Egmond, alwaar zy verwagt werden, om den Maandelykschen Kerkdienst, voor den overleeden Graave, by to woonen, to
overvallen en gevangen to neemen . Een andere Wouter, die Lodewyks zyde hieldt, en zig toen juist to Egmondbevondt, kreeg de
lugt van deezen toeleg, en gaf er terstond kennis van ears Vrouwe
Aleid en haare Kinderen, die, drie dagen voor den dertigsten dag
na 'e Graaven dood, reeds to Haarlem gekomen waren . Gysbreeht
van Amstel boodt het verlegen huisgezin ,j~ nen dienst aan, om het
to schepe naar Utrecht to voeren, 't welk hem eedert, dour genoeg
to staan kwam. Vrouw Aleid en Graaf Lodewyk omhelsden deze
aanbieding, begaven zig, in 't hoist van den nagt, uit Haarlem,
en bragten 't, de Osdorpersen
. . Aalsmeerders, die op hen loerden
ter naauwernood ontslipt z i,~nde, behouden to Utrecht. De jonge
Graavin Ada, die maar agttien dagen gehuwd was geweest, en nu
hearers man, voor eenige jaren verliet, vloodt onder de beseherming van Rogier van Meerhem, Hugo van Voorne en eenige anderen, op den Burgt to Leaden, welke Stad de Edelen, die 't met
Graave Lodewj~k hielden, bemagtigd hadden, zo 't schynt, na dat
de Burggraaf Jacob zig voor Graave `'Yillem verklaard hadt. Wouter van Egmond en Albert, Banjaard, gantsch Kennemerland op de
been gebragt hebbende, sloegen terstond het beleg voor den Leidschen Burgt . Filips van Wassenaar tong ook met jn Volk derwaards . Jan van Ryswyk was kort to vooren overleden . Alle de
R nlandsche Dorpen raakten in roere en trokken, in grooten getaie, uit, om den Burgt to helpers winnen binnen welken, men
haast zo groot een gebrek aan mondkost had, dat men tot de overgaave besloot, zonder iets meer dan lyfsbehoudenis to konnen bedingen . Rogier van Meerhem, Hugo van Voorne en verscheiden'
a,nderen werden evangen ehouden, tot op de overkomst van
Graave Willem, die, de vereischte orde op zi,jne zaaken in Zeeland
gesteld hebbende, naar Holland overstak, en to Egmond van de
Kennemers met open armen ontvangen, en voor Graave erkend werdt .
Vrouw Ada was, na 't overgaan van den Leidschen Burgt, Heere
Willem van Teilingen, hearers Bloedverwant, in handers gesteld,
die hear heuschelijk bewaaren deedt . Doch toen Graaf Willem in
Holland gekomen was, deedt by hear, volgens het verhaal van
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sommige Kronyken, naar hot Eiland Tezel brengen, alwaar zy
eenigen tyd bewaard, en naar haaren staat gehandeld werdt .
Aldus
tone, bl .

in hot Tweede Deel zijner Vaderta»dsche Hisen volgg.

WAGENAAB,

ADELHEIDE.
ank, l oeder Gods! ik zegevierde.
• DDe
str}jd heeft schriklijk veel gekost
Maar moedig bleef ik op mien post .
't Was of n j hooger geest bestierde !
Zoo Adelheid hardvochtig word,
Men zal haar niet ten laste leggen,
ze, in de droef heid van haar hart,
• Pat
Hot land opofferde ears haar smart .
Zij heeft gewaakt ! zal 't nakroost zeggen,
Die de overreding zelfs weerstond
Van een geliefde', eon veegen mood
Die heersehappij voerde op haar tranen,
En redde, in 't bitter oogenblik
Van hares heeren jongsten snik,
Het boil en de eer der onderdanen .
Wie droeg zich vorstlijker dan ik P , . . .
Eon enklen dag, nog wemlge urea
Getoond van welk metaal gij zijt,
l jjn hart! en wet gij kunt verduren,
En dan der droef heid u gewijd!
Op morgen dekt u 't kleed der rouwe,
Waarnaar gj in mijn boezem smacht . . . .
, hoe verlangt gj naar den nacht!"
Dus sprak Graaf Diedriks Weduwvrouwe,
Toen zi,j den knoop had vastgelegd
Van Ada's overhaasten echt,
En Dordrechts wal den wanklank hoorde,
Waarmee eons vaders uitvaartpsalm
In d' opgeheven bruiloftsgalm
Per dochter, niet vei~mo L maar smoorde.
Dus sprak zij met bestorven mood
Haar wang was brook haar oogen blikten
Met ongewone glinstring rood
Haar hand beefde, en haar knieen knikten.
't Was de overspanning van de ziel
Die alles in een vrouw deed trillen,
Wrier kracht alleen bestond in willen
Als ze in haar lagers zetel viol .
Zp drukte 't kloppend hoofd er tegen,
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Als zocht zj ~ h~eul en bast bj 't koel
En zacht bekleedsel van hear stool,
Gansch rood fluweel met goud doorregen .
,Ach!"

riep zij nit met diep gevoel
,Hoe hard is 't noodlot voor vorstinnen!
Het vergt bear h es to overwinnen
,En nog miskent hot yolk ons doel!
G , andre vrouwen ! moogt bemmnen,
Bemmnen voor uzelve en lien,
Dien ge eenig hoot near 't oog to zien
En ziet ge uw kindren om u spelen,
Zoo kreunt ge u aan de wergild niet, Maar die een vorstenzetel deelen,
gear liefde is cjjnsbaar aan 't gebied,
En wacht van 't nageslaeht bevelen
Pat ze a t jd om en voor zich ziet.
Hear teeder roost is vorst geboren
De gouden kroon, hun hoofd beschoren,
Heeft op die schedels meerder recht
Dan al de teerheid van hear echt .
De landzaat mocht zijn nood bestenen
En schreien met een luid geklag,
Wanneer zijn. . heer op 't krankbed lag,
En flu vrjjuit z}ln dood beweenen .
Maar 't eerste voorwerp van z jj n min
Moest minder Vrouw z jn den Gravin,
En houden, door hear tranen henen,
De schittring van den gravenhoed
In 't oog, met onbezweken mood!
Ja! als, door pjjnen neergebogen
En met den sehrik des doods voor oogen,
De Man den Vorst had afgelegd,
Zijns ondanks, waken voor diens recht .
In pleats dat ze, op den droeven morgen,
Waarop zijn ziel hear uitkomst zocht,
B j 't dierbaar doodsbed knielen mocht,
Moest ze opstaan! opstaan! om to zorgen
Voorgraafl}jkheid, geza en faam,
Voor Hollands eer en Diedriks naam !
Wie kon dit? wie den Adelheide?
Zij zag den vorstlijke' echtgenoot,
Dear hi , reeds worstlend met den dood,
No a t}jd op den brooder beidde,
lens zoen h}j, door zijn angst verblind
En dof van ziel, in 't laatst der dagen,
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No g koopen wilde, door 't bewind
Van Holland aan hem op to dragen,
Ten koste van zijn eenig kind . . . .
No zie ik hem de handers vouwen,
En bidden, in zijn jongste smart,
Dat hij . dien Willem mocht aanschouwen .•
Dien ~k . . . . terughield . . . .
Dat was hard!"
Z}j borg hear aanzicht in hear handers,
En pjjnel}jke tranen brandden
op 't brain tier vorstlijke vorstin
Hoe hoog zij met hear moed mocht dwepen,
Dear mengden zich verwijten in
't Gevoel, tat hear had aangegrepen .
, walk een rol zij spelen moog,
En door wet geeetdrift opgewonden,
De vrouw wordt altijd wear gevonden,
Ook dear wear j zichzelf bedroog.
Geen rjjkstroon, door hear voet bestegen,
Geen lauwerkrans, in 't perk verkregen,
Pantsier nag aangegespte degen
Verandren hear geheel 't gemoed
De melk bl jft altijd in hear bloed
En streve ze ook in 't spoor hears vaders,
No leeft hear moeder in hear aders.
En daarom drong een tranenvloed
Door Adelheides vingren henen
Hoe spotte zulk een vrouwlijk weenen
Met zooveel koninklijken moed!
Ja, tat was hard geweest! Zi,j voelde
Het in daze oo enblikken diep.
De Graaf, hetz hij waakte of sliep,
Bedaarder sprak of koortsig woelde,
Had steeds then enklen wensch geuit
Zij zag Log eens zijn oogen smeeken,
Verwachten, schreien, flauwen, breken
En ,Willem!" was zijn laatst geluid .
! kon zjj 't levee wederkoopen,
Al ware 't voor een oogenblik,
Opdat h}j in zijn jongsten snik,
Nu Diet meer vruchteloos zou hopen,
Maar, voor zijn uiterst' ademtocht,
•b roeders handers gr~jpen mocht . . .
De pj jls
mocht Hollands Graafschap weze a,
Die prijs zou Diet to gr oot z n zj
Zich Log getroosten de voog "
Van hem to dulden . . . . !
't Was voorb j !
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,Neon," sprak zij, driftig opgerezen
,Niet zulke tranen voegen m} !"
Daar zag z" op . Eon heldre straal
Der ochtendzon vergulde 't staal,
Dat over 't rood behangsel hong .
Wiens degen was hot,, die zoo blonk?
Het was haar eigen zi dgeweer,
Door haar, aan 't hood van 't Kenmers heir,
Voor Alkmaar, met veel rooms gedragen,
Then Diedrik met den Vlaming screed }
Maar zjj de Friezen zwichten deed ')
Daar had zip, Willem mee verslagen!
Ha! heerl~k blonk hot, then als nu!
De zaak, waarvoor zij 't had geheven,
Was zij ook nu getrouw gebleven
ANog sprak zjj, ,bloos k niet voor u
Nog zal ik, flu als then, beletten
Dat hier de Oostfries eon voet zou zetten,
En brengen eigen brooders blood
Om erfgebied en gravenhoed!
- Heeft lliedrik van zijn oudsten lands
Een deel aan Brabant afgestaan,
En nam hj 't wear als leenman aan,
Dat was genoeg voor Hollands , schandd .
'Poor 't minst deer Willem z} tevreen
Wi haten hem om duizend reen
En, schoon h}j Holland durft begeeren,
W" zullen door den zoon regeeren,
Dien wjj ons kozen. 't Kleefsche blood Z)
Is niet tot zwichten opgevoed,
Noch zal z jn vorstenplicht vergeten! Maar, dochterken! uw lot is schoon
"
G j zult Gravin van Holland heeten
„En gads wezen van Van Loon ."
Dat woord word achter haar gesproken .
Van plotselingen schrik verbleekt,
Zag ze om
, Wie is hot, die dus epreekt ` "
't Hoofd in de plooien weggedoken
Der lange wijle ) droef en dicht,
De teere leden der jonkvrouwe
) In 't jeer
.
)
j was dochter van Diederik, Grave van Sleet .
') Slaler .
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Gehuld in 't zwart fluweel der rouwe,
Stood daar de Bruid voor haar gezicht.
Die bruid had nauwlijks zestien jaar
Maar nooit had schooner oogenpaar
Een bleek en kommerlijk gezicht
Met weemoedvollen glans verlicht .
Betrokken was haar droevig schoon
Bet blijdste blosjen op haar koon
Sprak leven uit, nosh bloei, noch jeugd
Haar liefste lack was zonder vreugd
Want bloc en lachjen evenzeer
Scheen haar niet eigen maar veelmeer
De heldre traan, the 't hchtblauw oog
Zoo vaak in 't eenzaam overtoog
En had men sours dien traan bespied,
En werd de droeve maagd
Naar de' oorsprong van dat vocht gevraagd,
Z}j moist het zelve niet
Maar over 't elpen voorhoofd bong
Een wolk, to droef voor een zoo jong,
Vaak aangewezen als bet, teeken
Van hen, wier webbe vroeg zal breken.
Een vroege smart, een vroege rust . . .
Ach, de eerste waarborgt schaars de laatste .'
Toch was 't of, van dit lot bewust,
Zich haar vervroegde ontwikkling haastte
Schoone Ada was volwassen geen,
Wien zij een zestienjaarge scheen
Gevormd en rilzig was haar leest
Zij had haar moeders kracht van geest,
Ma,ar stiller neigmg, zachter zm,
Een hart voor teederheid en min,
Bij een gevoel van grootheid, dat
daar zachtheid nooit verioochend had,
En sterker in haar leefde dan
Een kinderhart begrijpen kan .
-- Neen, wi a haar heden had gezien,
Daar ze, in den morgenstond,
Zich aan Van Loon in d' echt verbond,
Met klein gevolg van edellien,
Hij had veeleerder in de bruid
Haar bleekheid dan haar jeugd misduid
En beter dan bet bruidsgewaad
Geplooid our 't muitend hart,
Voegt haar bet kleed van somber zwart,
Waarin zij voor haar moeder staat .
Vrouw Adelheide zag haar aan .
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,Uw dochter heeft hear plicht voldaan,"
Sprak Ada
heeft er lets ontbroken?
De huwljjksze gen is gesproken
't Verweesde Holland wend vervoogd
,Moor heeft mijn moeder niet beoogd .
Glj hadt m}j hem tot ga verkoren,"
(flier beside 't zilver van hear stem)
,Hot zi,}' zoo, ik eerbiedig hem . .,
En hob ik hem goon trouw gezworen?
Dit offer heeft uw kind gebracht,
En Ada zal zich niet beklagen
Halve offers hebben weinig kracht,
En kunnen God noch u behagen .
Maar 'k wil den rouw mijns Vaders dragon,
En, als z}jn maagdlijk kind Mevrouw !
Dear voegt been bruiloft b j then rouw.
De Graaf eerbiedigt does m}jn smarts,

En 't geeft hem aanspraak op mun harts .
Mevrouw! ik wit m jns Vaers dood
Beweenen met . . . . zijn Echtgenoot ."

De Moeder zweeg en was bewogen
Van eerbied voor hear Kind. Een traan
Verduisterde andermaal hear oogen
Dat woord was hear door 't hart gegaan .
En ook, de droevige en bedroefde,
Die voor hear stood, en eer den zij
Den troost van 't rouwgewaad behoefde . . .
,Mjjn song kind! vergeeft gij m}j ?"
Borst ze eensklaps uit met bangs snikken,
Verteederd door de zachte blikken
Der onderworpne, die bedaard,
Niet schreiend, nauwljks zelfs verzuchtend,
Hear in de rustlooze oogen staart
,Vergeeft g} 't mij, indien doze uchtend
U zulk eon offer vergers moot?" . . . .
Maar 't antwoord was ,Ik keur hot good.
M jn toekomst is in 's Heeren handers .
k deed wet m j betaamde g}j
wet oorbaar') was voor u en mid ."

,En voor uws Vaders Kroon en Landen!"
Riep Adelheide, en drukte eon kus
op 't hoofd der droeve Bruid.
,Neon !" riep zij opgewekter nit

z) Nuttig, noodwendig .
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,Slechts droef heid stemt ons dust
been niet rampzali~ zult g}j worden .
Uw bruidegom is bong en schoon
En op uw beider wapenborden
Rust wederz}jds een gravenkroon .
Onze adel heeft uw echt besloten
k ban met hem to raad egaan
En 't yolk van Holland bidt u aan,
Als uit dien Diederik gesproten,
Wiens dood het viert met menig traan.
- 't Waar droever, ware uw hand gedwongen
Waar zich uw hart reeds had verhecht,
Als door een onverm}jdbare' echt
Een afgebeedne ward verdrongen .
, 't gif van onderdrukte min
Vergalde menig fade 't leven
Maar gij, mijn jeugdige vorstin!
Uw hart - wat doet uw hppen beven?
Uw hart was immers vrij?". . .
Sprak Ada.

, Om 't even!"

't Was of bleaker tint
De wangen van de Bruid bedekte.
Was dit , hat dat tot antwoord strekte,
Dat zij reeds vroeger had bemmd? . . .
- z }j sloeg haar lieflijke oogen neder,
Beladen met een kiaren drop,
Maar eensklaps hief hot Kind ze wader
Met kalmte tot de Moeder op.
,Ik kwam u om uw zegen vragen
G~j zult dien uw gehoorzaam kind
Niet weigren. 'k lob u steeds bemind
En zal u minnen, al mijn da en!
k weet helaas wel, at mijn jeugd
U wemig bljdschap gaf of vreugd!
k was to treurig, veal to treurig !
To mijmerziek, to stil, to week !
Mj~n_ jonkheid was niet rozenkleurig,
l aar als mijn arme wangen, bleak
Daar z j de zoete kunst, uw oogen
Blij op to luistren, of uw' mond
Een lath t~ vergers niet verstond
Pat hail, schoon zjj 't zich onderwond,
Bleef boyars Ada's zwak vermogon .
k was een schreister, was ik niet ?
Maar toch, ik deed u Keen verdriet
k was gehoorzaam, volgzaam, feeder
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Ik wederstreefde nooit uw wil
M}jn hart zweeg voor uw uitspraak stil . ,
Daar komen reeds de tranen wader!
lk moest tilt zeggen zonder smart
En zonder dat m}jne oogen schreiden,
Maar steeds komt dit aandoenl jk hart
Met al jn weekheid tusschen beiden . . .
Dw zegen, moeder, voor uw kind!
En zeg maar . . . dat gij haar bemint !"

Zil greep haar moeder vast om 't midden,
En bracht ze tot haar zetel wear,
En knielde bij haar schoot terneer,
En hief twee handles, blank en tear,
op om haar zegen of to bidden .
a, lieflijk was zij, due geknield
Daar, ale zij 't hoofd voorover hield,
Geheel de schat van blonde lokken,
Geljjk een stroom van gouden vlokken,
Terneervloeide in haar moeders schoot,
En liet den hale van warmer bloot
Want zie, opdat zij neergebogen
De hand to beter voelen mocht,
Wier zegen zij zoo ijvrig zocht,
Had zij den sluier afgetogen .

En Adelheide scheen verward,
Bestormd door velerlei gedachte.
O! de onderworpen teal der zachte
Trof ale verwilt haar moederhart!
Schoon zich die doehter niet beklaagde,
Toch had zij t den gevoeld, ale kind,
Pat zij to wemig ward bemmd,
Ofechoon zij near geen reden vraagde .
Z}j kon niet neerzien op haar spruit
Werktuighjk legde zjj haar handen
op 't lieve hoofd der have Bruid
Schoon woorden op haar lippen braudden,
Z j durfden haar den mood niet uit
Alweder poogde zij to spreken,
Alweder bleef haar edam steken
Maar eindlijk sprak ze, op zulk een toon,
Als wear haar hart bid scheen to breken
,Achl waarom waart g j niet een Zoon!"
VAN LOON .
De Schoonzoon ondertusschen treedt
Door ganggewelven, lang en breed,
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Eu wandelt n jmrend door de zalen
Van 't eerbiedwaardig slotgebouw,
Dat hem ala Heer begroeten zou,
Wen Ada met de kroon mocht pralen .
Hebt gij gehuicheld, Graaf Van Loon,
Toen, knielende aan haar voet,
De liefde van een jong gemoed
Door u werd aangeboon?
Bekoorde u ooit een treurig schoon,
Een ziel door smart gedrukt?
Of had de glans der gravenkroon
't Eerzuchtig hart verrukt?
Voorzeker 't was een schoon verschiet
Ofschoon de wrong haar hoofd zou sieren,
Van Hollands grafelijk gebied
Zon toch uw hand den staf bestieren
En moest ge, in 't onaanzienlijk Los,
Als dienstman aan de voeten vallen
Eens meesters in den bisschopsdos,
In Holland zoudt gij , hooger bralleni.
Daar zoudt gij schittren in den kung
Van een roemruchte' en krachtige' adel,
Die in den raadsstoel, in den zadel,
Alleen aan uwe weaken hind,
En staan, in schaduw der banieren,
Waarop de kelen liebaard praalt, )
Naar hooger roem en zegevieren
Dan ooit uw balken had omstraald ')

Velnu, het huwlijk is voltrokken .
Der jeugdige voegde evenmin
De kroon van Bruid als van Gravin
Maar beide voert zb op de lokken .
Die dubble luister valt haar zwaar,
En knelt haar 't hoofd in pleats van tooien,
Ach, z}j verschuilt hem in de plooien
Van 't rouwfloers bij hears vaders bear!
Maar zal wel ooit de stonde dagen,
llat zij hem vroolijker zal dragen?
Als gij uw stoutste droomen viert,
De toekomst met de beelden siert,
Die in 't verhitte brein verrijzen,
Vergeet gij, in uw hoogen cooed
Nooit haar een eerste pleats to whzen,
)

Holland.
~) Loou.
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Op dat tooneel van licht en gtoed ?
De groote dingen, die gebeuren
In Bit uw schittrend Broomgezicht
Vol. ,gouden glens en bljjde kleuren,
Zjjn zjj voor u slechts groot en hcht?
Of, ziet gjj a t}jd aan uw zjde
Het bleak maar kalm gelaat van haar,
Aan wie gj, voor hat echtaltaar,
Uw hand, uw trouw, uw degen wijdde?
Draa
steeds Bit buigend hoof de kroon,
Of sch'jnt ze in 't warren van uw droomen
Sours op uw schedel near to komen? . . . .
Hebt }j gehuicheld, Graaf Van Loon?

l

q

Hoe 't z}j, met eerbied, jonge vorst!
Hebt ge u voor Ada's rouw gaboge n
Daar is geen hardheid in uw boret
Voor t dierbaar recht van schreiende oogen
G}j staat de zoetheid van de trouw
Vrijwillig of tot na den rouw . -Mjn Bruidegom, spelt deer genade
Den zachten, of den koelen gade?
Wat nood? Verlate u oak uw bruid,
De schoone toekomst bljjft, u blozen
Onthou ze u nog des huwhjks rozen,
Zij strekt haar palmen naar u uit .

C.
J

Pus troost Van Loon zich de onbedachte,
Die, speelba van een vrouwenhart
In even dwaas beleid verward,
Zijn zege van de toekomst wachtte
Die Hollands raafscha had ezien
Door 't oog van weinig edellien,
Maar in zj n jonghngswaan zich vlelde
Dat alles boog voor Adelheide,
En roemde in Ada's vorstlUk bloed
Pat wee nyet willig voor zpn voet
Zen recht en aanspraak nederleide,
Welras , zou bukken voor zljn moed . . . .
, Zoo h}] d adel w~ gekend had,
En 't Hollandsch yolk, ik zegge u Bat
Zen voet naar t roekelooze pad
Wel nooit een enklen stag , gewend had
Een adel en een yolk, wrens ziel
Den Vreemdlin en ht
innewiel'
Met even grooten heat bechouwde
Maar eerbied droeg aan 't heldenzwaard,
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Wiens hart voor hem zich had verklaard,
Die aan den Nijl Zijn vaan ontvouwde,
Een man en broeder Diedrik waard! )
Een vluchtig schittren zult gij wezen,
Van Loon! een rasverschoten glens,
Als van een val-ster aan den traps,
Zoo haast verdoofd als opgerezen
Vergeefs beproeft gij de oorlogskans
Wel zult gij 't zwaard heldhaftig zwieren
En zwaaien vaan en fakkel ruw,
Maar Holland zal uw neerlaag vieren
Hoop en versmaadheid volgen u!
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Dat had die stilts u moeten leeren
Die om u heerschte in t graafljj ~ slot
Niet dus begmt een roemrijk lot ,
Niet dus een onbetwist regeeren
Maar wet eat u dit teeken aan?
Gij wilt, toen de aadlf~kste onzer steden
Voor u de poort had opgedaan,
Dat j een sterfhuis in zoudt treden
En gt
hans, als graafl}jk echtgenoot,
Doorwandelt gij.. de slotgewelven,
En enkel bezig met uzelven,
En doof voor rouwmisbaar en dood,
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En toch, hij naderde den doode .
Van Loon ontsloot een deur . Dear zag
Zijn oog hem, die op 't lijkbed lag .
ZjT) schoone hersenschimmen vloden .
Zijn eest was wemig voorbereid
op dit tooneel van sterflijkheid .
Z}ln hart kromp seam Zijn wang verviel
Een kills sehrik besloop zijn ziel .
Toch moest hij naadren tot dat bed
Hij waagde t, dock met wanklen tred,
De waskaars wierp hear trenrig hcht
Met blauwe scheemring op 't gezicht
Des dooden. Voor des Graven geest
Was 't sterf bed marteling geweest
EU was niet kalm tot God gegaan
Zijn laatste wensch bleef onvoldaan
E t laatste lijden van Zijn hart
Liet zelts tot na jn dood
Een droevig' afdruk na van smart,
Door hem, die 's Graven oo en sloot
Niet glad to strijken . P jnl~k scheen
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Z}jn mood tezaamgeklemd
En om de lagEj wenkbrauw heen
Sprak 't foltrend ongeduid van een,
Die niet tot rusten was gestemd
't Was of die holle kaak
Den vreemden schoonzoon stil verweet,
Dat hij zijn heil dankte aan dat leed
't Was of 't gesloten oog,
En diepgedaalde wenkbrae~~ boog
Hem ramp bedreigde en wreak .
Een drietal kloosterbroeders boog
De knie b j ,t doodsbed om to bidden
Voor 't heel dor ziel, die henentoog
Near beter oord maar in hun midden
Buigt rich b}j 't lijk van Hollands Heer
Een ongeschoren schedel neer.
En als Van Loon die krum ontwaarde,
Hief h}j zich langzaam op en staarde
Hem met twee schittrende oogen aan,
Wier gloed den jonkman zoo verschrikte,
Dat hjj de z}lnen neer moest slaan,
En huiverend ter aarde blikte .
Bat huivren duurde een oogenblik
Hjj schaamde zich zoo dwaas een sebrik
Zag op de vreemde was verrezen,
Maar hield als v roeger 't strak gezicht
Aandachtig op Iran Loon gerucht.
Hij scheen een edelman to wezen,
Door eedle hooding en gewaad,
En op zijn jong en schoon gelaat
Was ernst met kalmen moed to lezen,
Maar door een zwaar verdriet gedrukt -~
Ook had hij bij een l jk gebukt!
Zijn oogen schoten gloed en vonken
Op hens, die v~or hem stood, totdat
Ze op ee~is van heldre tranen blonken
Dear was geen droef heid in dat oat
De traan van smart vloeit trager, milder,
En tempert de oogen, wear ze in welt
Maar die, wear drift het hart ontstelt,
Dringt zich near buiten met geweld
En maakt den glens der blikken wilder .
De vreemde trad near 't ledekant,
En greep des Graven koude hand.
,En moest n ook deer hoop geschieden,
~M}jn vader" riep h, ,dat zjn bhk
* U in uw rusts kwam bespieden?!
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,Bij God! ik zal u wreken, ik !"
Ik ken, u'' - ging h j voort to spreken,
De bhkken naar Van Loon gewend -Ik zag uw aangezicht verbleeken,
Die bleekheid maakte me u bekend .
Pit is graaf Lodewijk van Loon
Pit Adelheids verkoren zoon!
Nu reeds gehuwlijkt, naar ik reken?
Voorwaar, dit brmloftsfeest is sehoon,
En Holland zal er lang van spreken !
Heer Graaf! hier ligt Graaf Diedriks kroon
De kroon van HOLLAND ze is gedragen
Met ear door dit eerwaardig hoofd,
En wordt niet strafioos weggeroofd
Door ieder, wien zj mocht behagen !
Op maagdenvlechten voegt zj niet !
En wie, to madden van haar schreien,
Eon maagd verrast in haar verdriet,
Om haar voor 't echtaltaar to leien,
Dien draagt eon man van edel blood
Verachting in zj,jn diepst gemoed .
Gjj moest des dooden rust niet storen!
Verlaat hem, zoo als ik. Gij juicht
Bij 't ljk, daar zich mijn hoofd bij buigt,
lk had graaf Diedrik trouw gezworen
'k ga zijn lactate bode on zucht
Vervullen. Trotsche vreemdling, vlucht!
e ji zult van Albert Banjaart hooren!"
Vermeetle!" sprak van Loon verwoed
,Dit zult .,gij bootee met uw blood !
Zoo niet mien hand nog waar gebonden,
Gjj zoudt niet levee om den hoop,
Geleden door eon Graaf Van Loon,
Aan uw gelijken to verkonden!
Vertrek . Mijn uur van wrack zal slaan ."
De vreemdling was reeds heengegaan .
Der droeve Bruid ward, voor den nacht,
Als z j, met roodgekreten oogen,
Lag in haar bidcel neergebogen,
oor trouwe hand eon brief gebracht.
,Hoop, Ada!" stood er in geschreven
,Ik ken uw hart hot wederspreekt
,En kroon en echtjuk u gegeven .
Vertrouw hem, die uw Vader wreekt .
,Ik hob uw' Bruigom haat gezworen.
,Hoop! nag is alles niet verloren ."
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Een snel Voorbijgaand blosje kleurde
Haar wang, als zU t geschrift verscheurde,
En deze woorden glippen list
,Neen, Albert! Neen . Gij kept haar niet."
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,Zoo zal haar oog mjj hier aanschouwen!
En als haar viand . , min ziel .
Hoe hard is 't noodlot des getrouwen,
Die zich aan plieht . en eeden hiel!
Schoone Ada! toen ga in min
~i oogen ,
Ofschoon m jn mood niet spreken dorst,
De hefde least, die deer m}ln borst
Zoo hefti sedert heeft bewogen!
Toen gj (gij waart reeds meer den kind,
Noch bleeft v~or zooveel liefde blind)
Al d' eerbied merken kost, waarmede
Mij-n bilk u volgde,schree _voor schrede,
En hoe ik, als gJi tot m spraakt
Of me aanzaagt, beurthngs bloosde en bleekte,
Terwijl mi,jn oog een weermin smeekte,
Door zedigheid en rang gewraakt
Hadt, hadt gij immer kunnen droomen,
Dat eens diezelfde jongehng
U dreigende onder 't oog zou komen,
Met uitgetogen degenkling? . . .
. . . Maar zoo gbslechts hem aan wilt hooren .
God! z komt . . . ."
Verbleekt van echri
dear met strakken
blik
S tond Ban'aart
~. . . .
'
Tog kwam zli ziln gepeins niet storen,
Wear hij, in 't hooge slotvertrek,
Haar wachtte tot een mondgesprek.
Want, van haar Echtgenoot gescheiden,
Die hulp b j Utrechts Bisschop zocht,
Was zil met overhaasten tocht ,
E evlucht ten
zen burg van Leaden
Sands Willem met de ravenkroon
Gesierd was in de Zeeuwsche landen,
En adel en gemeent' de handen
Krijgsvaardig hieven tegen Loon,
Ach! slechts een handvol van getrouwen
Biedt van die burgtin togenweer
Aan de overmacht van 't Ken'mers heir,
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Dat Egmonds kepers ) kwam ontvauwen,
En, in den naam van Hollands Graaf,
Den burgtzaat dwingt tot overgaaf
.
Die overgaaf kwam Banjaart vragen
Hij, die, met Egmond in 't Verbond,
Van Loon en Adelheid weerstond,
En Willem 't land had opgedragen .
Ach, hoe verseheurde 't Alberts hart,
Dat schuldlooze Ada 't offer werd
Van hear Vrouw Moeders blinds ataatzueht,
Die, om to zekerder to gaan,
Hear tengre jeugd verknocht had aan
De koorden van hear ear- en baatzucht .
,Zii,~" dacht hij, heeft verwacht mieschien
Dat Holland, om den jongen jaren
Van Diedriks kroost verdriet to sparen,
Hear heerschzucht ljjdzaam aan zou zien .
En op Van Loons geboden staren.
Jets anders vergt de ridderplicht
En Banjaart mag voor Ada sterven,
Maar, wear ze sans Vaders staf wil swan,
Daar wederstaat hj ze in 't gezicht I
Nochtans . . . .

De dear ontsloot. Zjg kwam,
H+ogier, nit, Meerhems ouden stain,
Steunt met z n arm hear zwakke schreden .
Wel werd door hear die hulp behoefd,
En yank had zip vergeefs beproefd
Nog met een seh~n van kracht to treden .
Ach, langzaam sleepte j hear laden
Hear wang was hol hear oog was mat
En toch, dear zjl tar zale trad,
Hief z}j zoo vorstl jk 't hoofd omhoog,
Pat Banjaart diaper 't zi'ne bong
H haastte zich hear zwakken laden
en breeders zetel aan to biers,
Want kracht om verder voort to traders
Scheen gansch to ontzinken aan hear knien.
,Ik dank u, hear van Brederode s), ~,
Dus sprak zjj met een flauwen ach,
Daar
hem deep in de oogen zag,
,Z}j heeft gears v jands hulp vannoode,
,Die nog op vrienden steunen mag ."
i Igxuonds wapenteeken .
$, Banjeart van Bre erwordt

'
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Toen ward zjj bleaker dan eon doodt
En zette langzaam zich terneer
,,Gjj last one weini~ rust, n jn Heer
Bedenk tech, wij zjn 'ong en tear,
En niet gewoon ons 't ~jf to weren
En sedan, undo zij zi ziel!
Een dierbre Vader ons ontviel,
Ontbrak one t jd den kri,jg to leeren.
- k hoop toch niet dat gij vergat,
Dat ik den Graaf tot vader had?"
,Mevrouw !" . . . .
„ k hob niet uitgesproken .
k gis uw boodschap g}j begeert
Pat Ada zich voor u verneert
Maar 't heeft haar nooit aan moed ontbroken.
Zij meende, dat zj Egmonds vaan
Nog v~ e maanden kon weerstaan,
En dab ze inmiddels kalm kon wachten
op haar hear Gade, die z jn vrouw
Gewis ontzet versehaffen zou Zoo, zeg ik, waren haar gedachten,
En ze achtte 't zich haar Echtgenoot
Verpli cht zij zag den grooten nood,
Waar daze burcht in moat verkeeren,
Niet in, en kon haar wil geschien,
Zij zou den laatsten steers verweren,
En vroom den dood in de oogen zien.
Dan, grooter schijnen de gevaren,
Dan zij zich, voordoen aan haar oog
Ook schat zj bier haar raadslien hoog,
Ale meer in oorlogskunst ervaren
Zij wil geen dwaasheid, die bet blood
Des landzaats nutloos zou doers vlieten
En roekeloosheid is geen moed,
Valsehe ophef mag geen geestkracht hieten .
Zij wil zich dus met u verstaan,
Met u . . . . of Egmond, of met beide,
En de overgave bledt ze u aan,
Maar vergt voor zich eon vrijgeleide .
Men voere mij, met Voornes Heer,
En Meerhem, en wat eedlen meer
Hier Diedriks dochter nog beschermen,
Terstond in mijn beer Eega's armors,
En vrij deer wal van de oorlogsplaag !
Ziedaar mijn antwoord op uw vraag ."
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zj bracht deer redo statig uit
En toen verrees de Gravenspruit,
En grasp, hem nopende om to gaan,
Opnieuw den arm van Meerhem aan .
En Banjaart stood dear als verplet
Zoo flex een teal had hem ontzet
Het vorstlijkk antwoord, dat z#j gaf,
Perste aan ziln hart bewondring af.
Maar als zij flu vertrekken zou,
Sprak hij verward
,Neen blijf, Mevrouwl
Een oogenblik . ddn enkel woord .
Gig hadt mijn boodschap niet gehoord
Gig west niet alles o vertrek
Niet, voor ik heel mijn last ontdekk' !
Verneem een tending van gewicht,
Aan u . . . aan
,ualleen gericht"
.
Zij gaf een wenk aan Meerhems Heer,
En wear took ze iu den zetel near.
Hear kracht was i&itgeput zij sloot
Het heflljk oog als in den dood .
En waarlijk, als hear Banjaart tag,
Zoo roerloos als
j nederlag,
Met lippen blauw als lood,
Hlj had dit teen en buigend hoofd,
Dees donna vingren dood geloofd,
Indian hear zwoegende ademhaling
Hem niet behoed had voor die dwaling .
De ridder zweeg hiJ icon niet spreken
Hoe pilnljjk hem hat zwi gen vial,
Den moed evoelde hi• zjn ziel
En aan zijn edam kracht ontbreken.
Hj zocht near woorden, near begin
In 't eind, met bevinge der lippen,
List hij deer uitroep zich ontglippen
,Hoe schriklijk is uw lot, Vnrstin !
Hoe droef vervallen is uwwezen,
Door angsten, door gestadig vreezen!"
,Gees vreezen - hongren!" vial zij in.
Hoe sidderde Albert op hat hooren
Van zulk een teal, nit zulk een mood
Z}jn voeten voelden nauw den grond
De dochter, Hollands Graaf geboren,
Het kind, geteeld nit vorstljk bloed
En opgebracht in overvloed,
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Gelaafd, gespijsd met 't eelste en beste,
hat de aarde ooit koningskindren bood,
Leed in deze ingesloten veste
Gebrek, en klaagde hongersnood!
Nog meer! De vrouw van zijn gedachte,
Het wezen, door zijn hart vergood,
Zij was het, die naar nooddruft smachtte!
Schoon Gravenkind! herroep dat woord!
O ! dat ontviel mij," ging zij voort
Ik had het nimmer moeten mten
Het maakt mijn vijanden bekend,
Hoe groot de mast is der ellend'.
Maar . . , , breng de tijdin vrij naar buiten
Verkondig, durft gij, w}ld en z jd,
Dat Diedriks dochter honger l~dt!"
,Gewis de nood is hoog gerezen,"
Sprak Banjaart, ,op deer burcht, Mevrouw~
Elke aanval onzer heirmacht zou
Ontwijfelbaar de laatste wezen .
Gij hebt . o m vrijgelei gevraagd
Vergeef mi ! in deze oogenblikken,
Runt gij mete vragen, nets besehikken
En weigren waar to veel gewaagd.
Wi zijn aanspraaklijk voor uw leven
En welzjjn bj den Graaf, uw Oom
Gij kunt u zonder schande of schroom
Aan een van ons in handen geven .
En zoo gij Albert Banjaart kept,
En weet . . . . wat zucht zijn hart doet kloppen,
'Vat smart zijn boezem moet verkroppen . . .
Mag hij het zijn, tot wien ge u wendt?"
Zij sloeg haar oogen naar den grond .
„Een Banjaart kende ik wel voordezen,
Een Albert Banjaart," sprak haar mood
,Misschien zult gij dezelfde wezen.
Nog onlangs toen
.
'k, miln plicht getrouw,
Bil 't grafm i~ns Vaders knielen zou,
Kwam mjj die naam nog eens ter ooren
Ik ben door hem vervolgd, belaagd,
Daarna belegerd op deer toren,
En nu in gilzelmg gedaagd -Is dit die Banjaart van tevoren?"
,Dezelfde !" riep hij uit ,hij dient
Vorst Willems zaak, maar ale uw vriend!

ADA VAN HOLLAND.

Hid heeft den degen uitgetogen,
(Jib phcht, nit eerbied voor bet recht,
En, schoon hid ook uw zaak bevecbt,
Hi volgt u met beschermende oogen .
Zoo lang hjj leeft en jets vermag,
Zal u been leed geschien zijn leven
Wil hil voor u ten beste geven,
En zaljg reeknen zulken dag !
Maar ook, zijn zwaard is niet geheven
Om Ada to vervolgen schoon
Het lot bet dus beschikt. Van Loon,
Ziedaar bet voorwerp van ons strjjden
Den opgedrongen bisschopsknecht,
Die bier wil heerschen tegen recht,
En u ten proof geeft aan een lijden,
Dat staatzucht over u besloot,
Terwijl . . . ."
,,lij is m jn Echtgenoot"
Ads Ada deze woorden sprak,
Was 't of op 't mat gezicht
Een blosje door de bleekheid brak,
Een vonk van feller hcbt
Zich in hear flauwend oog ontstak .
Hoe trotsch zag zij op Bavjaart neer!
Ja, de ingezonken leest
Verhief zich, met den fieren geest
Van Diedriks docbter, weer .
Had Adelheid hear kind gezien,
Van zooveel kracht bezield,
Zjj had dit oogenblik misschien
Verrukt voor hear geknield .
Ja, Moeder! U geljjkt j nu,
In bonding en gelaat
Maar 't hart, dat in hear boezem laat,
Hoe ver beschaamt bet u !
Het voelt zijn grootheid in een plicht,
Die zwaarder st jden vergt,
Dan wear de krijgstrompet toe tergt
En dat een glens van eer verhcht .
De moed, dien 't hart der Vrouw besluit,
De grootheid van hear ziel
Wie d~ar ook roem to beurte viel'
Blinkt niet op 't spoor der mannen nit.
Neen, wear de kampstrijd wordt gestreen
Met eigen hart en zin
Wear phcht en eer ter worstling treen
Met ongeluk en min
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Wear, zelfverloochening de borst,
Die }jdt en zw}jgt met steal omechorst
Dar, tot beschaminge des mans,
Blinkt voor de vrouw de gloriekz'ana .
Wat zeg ik, blinkers? Neon
Geen stervling, die zijn schittring ziet
Die hem behaalde siert h j niet
Dan in hear graf alleen.
Dit al besefte Banjaart niet
Want hevig stormde 't in zjn harts,
Ale Ada hem in hear verdriet
Met al hear kal ne rootheid tents .
Zelfs scheen 't of hij nog moor ver t
Den eerbied, Diedriks dochter schuldzg
Wanneer hij woest en ongeduldig
Den zaalVloer o~ en neder trad .
In 't einde ving hij aan to spreken
,Uw Echtgenoot? , woes oprecht I
Gj vloekt does opgedrongen echt.
k west hot . Nu ! g kunt hem broken.
Hij is onwettig . been ik schroom
Geenszins de waarheid u to ontdekken,
Dear gij goon huwl}jk mocht voltrekken,
Dan met vergunnmg van uw Own.
Welnu nog is het tjjd van keeren
Een enkel woord van u tot m}j,
En niets ter wereld zal u deren
G j zult gelukkig zijn en vrj~ .
Gij kunt dit krijgend land verlaten,
En wachten, in geruster stators,
Tot bier bet, zwaard ter scheede keen .
G j hebt wel nooit de kroon begeerd
Men noopte u 't hoofd er in to dringen,
Ofschoon 't uw harts kosten zou
En - nooit zal ziJ uw kruin omringen!
Wat zoudt gi,j Hollands eedlen dwingen,
Om tegen dierbaar gravenbloed
Hun zwaard to richten, on bun mood
To toonen in does droeve tijden,
Omdat go eon naam, door hen bemind,
Aan dien des vreemdelin?s verbmdt,
Dien zjj verfoeien en bestr den!
Gevangnis wacht u balhngschap
God west wet ramp en welke ellenden!
Maar die gjj ells of kunt wenden,
En door een enklen, vrjjen stag .
Verklaar, dat i uw echt wilt broken
Dat u, als ons zijn nietigheid
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En Willems rechten zi n gebleken,
Dat men nw jonkheid heeft mislaid .
Jonkvrouwe I zie mp aan uw knieen!
Ik knielde nimmer, sands den dag
Bat ik ontving den ridderslag,
Dan om aan God m jn bee to bieen.
Ik eisch nets voor m jzelf Mevrouwt
k wenschte u aan uw onge~ukken,
Aan daze uw hate jke trouw,
En 't njjpende gevaar to ontrukken .
Verhoor een hart, dat voor u sleet !
Dear waken uren, da en, waken,
Dat dear jets was in uw gelaat,
Dat zoete dingen scheen to spreken Toen moogI jk had k sang recht. . . ."

,Mjjnheer! wie heeft u dab gezegd?'' . . .
Sprak Ada, haastig opgerezen,
~Mij dunkt, 't eerwaardig sacrament
Des huwljks moest u heihg wezen .
Ga! ik veracht hem, die hat schendt ."
zj sprak dit uit met kracht en klem
En heldre stem .
Toen was 't of hear gefolterd hart
Door velerlei geslingerd weed .
Eerst blonken tranen in hear oogen
zij was gehaast die of to drogen
Toen sidderde om hear mood een lath,,
Als vroeger niemand van hear zag
zij beet de lip hear vingren trilden
Hear oogen zwierven wild in 't road,
Alsof ze een toevlucht zoeken wilden,
Maar meden Banjaart t' elker stood .
In 't sand, zj,j heeft hear kracht vergaderd
Het zilver klinkt een page nadert
„Ontbied", dus sprak zi ,,Hear Rogier
Van Meerhem hier."
Hjj komt hear kalmte heeft zjj wear

~Verzel does edelman near 't heir
Verklaar er, dat we one omen Neven
Van Teilingen in handen geven,
En ons verlaten op zjjn ear."
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, Stills scheemring van den morgen,
Ale gjj to voorschi n lokt en visit
Al wet in mist
duisterheid
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En dikke schaduw lag verborgen,
Hoe lieflj~ k maakt gj ,t aangezicht
Van aarde en hemel ajj uw hcht
Het zijn geen stralen, uitgeschoten
Met zevenwerf verscheiden glens,
Geen stroom van gloed, van 'e hemela trani
op 't kleurig landschap uitgegoten
Maar koele daging, kalm en zacht,
Geen strenge vljandm der nacht,
Maar die dier schaduwen vereenigt
En saamsrnelt met hear sober licht,
Den strjjd der harde kleuren lenigt,
En d' omtrek afrondt voor 't gezicht .
Voor one, in 't noordsche land geboren,
Wear revel de ochtendkimmen dekt,
Wordt dat gezegend uur gerekt
Van schemersch jn en twiijflig gloren
Als, in dien kalmen tusschenstaat,
tie mist geen beast maakt weg to drjjven,
En 't maantje, met zjjn bleek gelaat,
Nog wet vergunnmg heeft van bl jven
Dear aan de kim ears wolkgevaart
De pracht der zon verbergt voor de ear,
Iaar 't hooger zwerk begirt to blozen
Van zacht oranje en bleeke rozen,
Die lucht en aarde doers verstaan,
Dat z j nochtans is op-gegaan.
Dat uur van hefelijke rust
Wordt door de lieflijkegenoten,
Die, nit hears vaders erf verstooten,
Een ballinge is aan Teaels trust.
, 't is hear hart eon zoete lust,
Voor nog de zonneglansen gloren
op 't leidak, van den hooger toren,
Waaruit zj 't eiland overziet,
Te turen in hot grjjs verschiet,
En 't ruischen van de zee to hooren .
Ja, hear is bitterheid weervaren
De hand van 't lot is tegen hear
Hot jonge levee valt hear zwaar
En noon trof kind van zestien Karen
Eon 'ammer, als hear zachte ziel
in 'slavers uchtend overviel .
Maar kalm, als 't landschap, voor hear oogen
In lenteschoonheid uitgespreid,
Is bier hear vredige eenzaamheid
De storm heeft struck en steel bewogen,
En speelde wreed met bloem en knop
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Gedwee heft ze eerst hot hoofd gebogen,
En daarna hief zip t moedig op .
Zooras de wonde was geslagen,
Wear Ada'shart aan bloeden zou,
Gevoelde zip die kracht tot dragen,
Die al de grootheid maakt der Vrouw .
In 't eerst, to hevig opgewonden,
Deed de overspannmg Ada pin,
Maar nu, in eenzaamheid verzonden,
Scheen heel hear ziel in rust to zijn.
Men hoorde noon hear hppen klagen,
En sehoon zij nimmer vroolijk scheen,
Men vond hear zelden in geween,
Blear veel met de oogen opgeslagen,
Ten ruimen blijden hemel heenl
Hear eu d was arm aan loed van stralen
En wat er blinkt voor vorstlijk kroost,
Maar 't lieve licht van stillen troost
Scheen op hear l den of to dalen .
Een licht -- ge jk 't vroege uchtendlicht
Verdraagzaam met den naeht der smarts,
En zacht en lenigend voor 't harts
Sterkte Ada tot den zwaren plicht.
, Velen dragen 't leed van 't leven
De hardheid van een moeili'k lot, '
Hun toebedeeld van omen sod,
Door zich in tranen toe to geven,
Behagen seheppende in de smart,
En dwepends in 't gebroken hart.
Zij wanenGode to behagen,
Door wet Hll tot beproeving zendt
Met een geknakte krum to dragon,
Trotsch op 't gewicht van hone ellend
Maar t bloedend harts to genezen,
tit wear geloof, met mood, en kracht
Qit rein besef van plicht gerezen,
In zelfverloochemn betraeht
Geen enkle smarts to ver eten
. Maar stork to zi~ n b~
i' wieire 'smart Ziedaar wet waarhjk deugd ma g heeten
Ziedaar de kracht van Ada's hart .

et
Slechta 's avonds als h et
ster word,
Blear 't zonhcht aarzelde om de krumen
Van Hollands welbeminde duinen t
Voor alles donkey word en zwart,
Verzonk z }j soma in mijmermgen,
Die p}jnljjk door hear ziele gmgen,
En biggelde op hear bleek gezicht
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Een heldre traan maar, neergebogen,
Sloot zij voor d' aardschen nacht hear oogen,
En sterkte zich aan 't hemelsch licht .
En nu zj ziet het eiland over,
't Schoone eiland, dat den bureht omringt,
En, in den doe van 't aerate loover,
Den dauwdrop van den ochtend drinkt .
Van verre rimpelen de barer
Haar ruischend kleed een flauw geglim
Begirt alreede aan de oosterkim
Haar grauwe golving op to klaren .
op eenmaal ! 't Wolkgebergte scheurt
En braakt een vuurgloed uit, zjjn krater,
Weerspieglend in 't beweeg jk water .
Heel 't oost is teeder rood gekleurd .
Hoe schitteren dier bergreeks zoomen
Van d' eigen glens, dier zij weerhoudt!
Nu wordt een schittrend' stip , vernomen,
wear alle vroegre gloed b} flauwt,
Als vlammig koper bid rein goud
Het breidt zich uit met kracht van glansen .,..
De schoone zon beheerscht de transen!
Dear splijt zich, aan den kimmen rend,
Het wolk evaart near iedren karat,
En baadt zi,jn afgescheurde brokken
In 't goud, waarvan de hemel gloeit,
of lost zich op in dunne vlokken,
Wier grijsheid in z}fin rood vervloeit.
Al hooger stflgt de zon ten hoogen,
Met minder goud, maar meerder hcht
Met zwakker bloc op 't aangezicht,
Maar met eon fallen kracht in de oogen
Ja, z} verwerpt den purpren krans,
Waarmee zij 't nuchtre hoofd deed pralen
Haar rozen wonder looter stralen,
Haar gonden sluier, enkel glens.
De zee weerkaatst dier duizendwerven
Als glinstrig manner blinkt hat duin
't Bosch wacht hen op zijn groene kruin,
En 't burchtraam op zijn borate verven
De schaduw krimpt mean, maar scherpt
Haar omtrek 't bl}j gebloemte werpt
Een regen van gekleurde dropper
Terneer nit de uitgeslapen knoppen
En de ijdle duff schiet snorrende op,
En haakt om in die zonnestralen
Met purpran hale en krop to pra en,
Hoog boven beak en lindetop!

r
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Hoe duidljjk kwam, bij 't holder licht,
Westfrieslands uithoek in 't gezicht!
Helaas! Schoone Ada's harts schrikte,
Zooras hear oog near 't zuiden blikte .
D'aar immers blonk deer zonneglans
zwaarden, schilden, en banieren,
pEn ook op 't blank helmet des mans,
Die voor hear zaak hot zwaard deed zwieren .
D~ar word de grond met blood bespat
Dear menig eerlijk hart vertreden
Dear in hear naam eon strjjd gestreden,
Waarbj men echter hear vergat!
Ach ! sins ze op Texel was gekomen,
Zoolang ze als balling nederzat,
Had zij van d' Eega niets vernomen,
Wien zjj hear rust geofferd had.
De bleeke Bruid was ras vergeten
De Kroon vervulde 't hart h} deed
Zich Graaf van Loon en Holland heeten
Genoeg indien hij voor hear screed,
Totdat hot pleat zou zjn voldongen,
Waaraan zjjn recht en titels hongen!
Maar zjj . . . zoo had zjj zich doordrongen
Van 't stork gevoel van trouw en phcht,
Dat ze altijd vreesde eon slecht berieht
Omtrent den koelen ga to hooren .
zj beefde voor eon zegepraal,
Die andermaal hear rust zou storen,
Maar moor voor 't lot van hear gemaal
.
, Zoo de ondankbre had geweten,
Hoe Ada menig, menig dag,
Aan 't smalls burchtraam neergezeten,
Met angst voor hem, near 't zuiden zag,
En siddrend dacht aan zijn gevaren,
Die tech alleen nit heersehzucht screed,
Hij had, in deernis met hear leed,
Wel eons near 't noorden willen staren,
En met gevoel van teederheid
Aan de ongelukkige gedenken,
Wier rust zjn moedwil wreed kwam krenken,
Wier ar loos hart hj~ had mislead!
Zie, dat h Ada s oog verblind had,
Eon teedren gloed had voorgedaan,
Ofschoon h j nimmer hear bemind had,
Dat was hear wreed door 't hart gegaan
Maar dat hem 't veinzen zelfs verveelde,
+'n, rinds zj hem ontnomen wend,
Hij zelfs z}jn rol net langer speelde .
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Dat viel haar dubbel, dubbel hard!
En echter stijgen voor den wreeden,
Die nit zijn ziel haar beeld verstoot,
Nog daaglijks haar getrouwe beden
Want . . . is j niet zijn Echtgenoot?
Ook nu, op deer verkwikbren morgen,
Terwijl haar oog naar Holland ziet,
Verlaten haar de bangs zorgen
Voor 't lijfsbehoud . des Graven niet.
De knaap, zoo dikwijls uitgezonden
Om kondschap van den worstelstrijd,
Vertoefde nooit zoo lang een tijd
Wat tijding zon hij nu verkonden?
Iet witte zeil, door haar gezien,
Van 't o sand zonnelicht beschenen,
Pas van zijn boot geweest misschienl
Althans t was onder land verdwenen.
H j kan aan wal z}jn . o z}j telt
Zijn schreden om den burg to naderen . . ,
Daar is iets rustloos in haar aderen,
Dat haar een souls boodschap spelt .
In 't eind, ze aanschouwt
hem in de verte o
..
Pat treedt hid , traag door de lepenlaan!
Hoe schijnt hij telkens stil to staan!
En immer speller klopt haar harts .
De poort ontvangt hem wat behoeft
Hij nog op 't slotplein dus to dralen?
Vliegt, dienaars! om den knaa to halen
Zegt dat uw Meesteres hem theft.
Hij naakt zijn aanzicht spelt verbl~jding .
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Vat tjjding, Egbert?"
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„Goede t}jding!
Gravinne ! uw Eega triomfeert
Zuidholland is hem toegevallen
De Kenmers zijn door hem verneerd,
En Haarlem ziet hem in zijn wallen .
Ha! vreeslijk tuchtigt hij het land!
Sin! Aagtendorp is platgebrand,
En 't slot van Banaaart ligt in kolen
De burcht van Egmond evenzeer,
De abdij . . .
,Genoeg en Banjaarts hear?"
,Is bjj het vuur aan 't zwaard ontscholen .
Als hij een uitval had gedaan,

~}
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En als eon leeuw zich 't lijf verweerde,
Zag hjj de vlam hot Huis uitslaan
Dies h j gezwind den teugel keerde .
Tot ooder 't brandend poortgewelf
Vervolgde hem uw Eega zelf
Van uwe hand wil ik niet sterven!
Itiep hij geweldig uit, en vloog
In t brandend Huis, voor alley oog
Men zag hem door de vlammen zwerven
Daar waren die hem zagen tot
Hoog in den toren van hot slot.
Hoe 't zjl, de vaan van Brederode
Verscheen nog eenmaal op de tin En toen stortte alley daavrend in"
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hid?"Niets vond men van den doode ."
,Ik weet genoeg," sprak Ada ,,ga!"

w

Staroogend zag zij Egbert na .
Eon oo bleef ze in a eins verloren
Toen zag zij zorgzaam om zich heen,
Of zip wel vr}j was en alleen,
En niema,nd, niemand haar kon hooren!
Daar blonk haar oog van holder nat,
Daar siddei den haar bleeke hppen,
Daar liet zij laid dit woord ontglippen
,,Ik hob dien Banjaart liefgehad ."
Er was verluchting in die klachte .
Ben oogenblik bleef ze in gedachte
nNeen, ik zal stork zjjn!" riep zij uit
En uit haar mijmring opgerezen
r Van Loon! k sterf uw trouwe braid .
Alleen maar - mocht hot spoedig wezen!"

S

Welnu! die bode word verhoord
Haar rust word nimmermeer verstoord
Nog wemig maanden, in gebeden,
Geduld en ootmoed doorgebracht,
En toen was Ada's strjjd gestreden .
Wat slaapt eon jonge doode zacht .

U.

RIJMBIJBEL.
De oorspronke jke, stukken ,van , m}jne hand zjjn met een B., twee
stukken, met bekortmg en w}lzigmg aan Jeremias de Decker ontleend, met eon D, geteekend . Al hot overige is met veel yr jheid
gevolgd near W. HEY's ,Erxahlungen aus dem Leben Jesu fur die
JiZgend."

ZACHARIA$.
LUL I. yr -

I.

.

Dear leefde eon telg uit Levi's stem,
Die Zacharias was geheeten,
Een deugdzaam man van rein geweten,
Eon waardig zoon van Abraham
En die geheel zjjn levenstijd
Getrouw den Heer had toegewijd .
Twee wensehen heeft z}jn edel hart,
Sinds 't rjjpen van zijn levensdagen,
In stillen ootmoed om edragen,
Zjjn hoop in vreugd, z}ln troost in smart
Zoo die de goods God vervult,
Is heel zjjn pad in licht gehuld .
Beloofde niet zoo menig tolk
Des Allerhoogsten, lang geleden,
Dat dear eon Holland op zou treden,
Eon Redder van 't verloren yolk
Uit Davids stem een frissche loot,
Eon goring, boven alien groot
Dien vliegt zjjn uitzicht in 't gemoet
Dat ras de Heer diens komst verkonde,
Helaas! nu dienstbaarheid en zonde
Des Heeren yolk verkwijnen doet!
, !" bidt hij, mocht mij 't heil geschien,
,Dien dag met eigen oog to men!
,Maar zou do glens van 's Heilands jk
,Goon erfzaat van m}jn huffs beach jnen?
f zou m n naam en stem verdwijnen,
,Hot stof des wandelpads gel jk ?

BIJIfBIJBEL.

,Neen, dat me een lieve zoon verkwikk'
pop wien ik stervend nederblikk'!"
De jaren vliegen om altoos
Zijn arm verzwakt zijn kruin wordt grauwer,
Zijn hoop met Ieder morgen flauwer
Elizabeth blijft kinderloos .
Maar 't zij dat zjjn geslacht verga Onwrikbaar toch bIjft Gods gena .
II .
, Zie hem thane in 't heiligdom,
Het priesterkleed om 't lijf geslagen,
Het wierookvat voor 't outer dragen,
En keeren 't over 't outer om .
Veel hooger dan de wierook stijgt
Zijn bee ,Vervul uw woord in 't ends
,Gedenk, o Heer! uws yolks ellende,
,En hoe 't z jn Redder tegenhjjgt ."
En eensklaps, daar h j eenzaam bidt,
Daar treft een zacht geruisch zijn ooren,
En in den geurwalm ziet hij gloren
Eens Engels schittrend zilverwit .
Wel was des priestess vreeze groot
Maar de Engel sprak ,Wat zoudt gij vreezen !
,Elizabeth zal moeder wezen
,G}j zult een zoon zien voor uw dood .
,Die zoon zal voor den Heiland gaan,
,Van Hem getuigen, roepen, leeren,
En alley voet to Hemwaart keeren,
,Met kracht van boven aangedaan ."
Dit treft den ouden man to zees
Zoo de Engel 's Heilands komst verkondde,
Het was genoeg to dezen stonde,
Genoeg tot 's Heeren eeuwige eer
Mass dat hem ook een Zoon gewordt! . . .
Hi} durst zoo stout een hoop niet wagen,.
En staat in twijfling en verslagen
Is niet eens gr}jsaards kracht verdord?
Daar spreekt des Heeren knecht tot hem
,Ik sta voor Godes aangezichte
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,H}j sprak bet, woord dat ik berichtte
,En twjfelt g} aan 's Heeren stem`s
,Zoo boor hoe gjj gelooven zult
Daar ga, van dozen stonde,
,Ceen woord uit uwen monde,
„Tot alles zj vervuld ."

~,

a

Het yolk, dat buitenstaat
En naar den Tempel ziet,
Vraagt met een bang gelaat
,Wat of den Priester zij geschied?''
Daar staat hj . voor bun oog,
Ten voorhove mgegaan,

En ziet hen ernstig aan

Maar slechts zijn hand bewoog.
Zijn mond bleef atom en dicht
Maar wie hem gadeslaat,
Ziet, op z jn vroom gelaat,
Den werschijn van het godsgezicht .
En spraakloos keert hij weer,
En wacht met kalm geduld,
G eloovig in den Heer,
Tot alles j vervuld .
Z}jn, hope wrikt nook wankt
't Zip als Jehova wil !
De mond bhjft atom en stll
De ziele juicht en daukt .
MARIA.

Ltix . I. v .

-

.

I.

Schoon Bloemeken, laag weggedoke
In kruid, dat hooger scbiet!
Hoe heerl" k is uw kelk'e ontloken
Ofachoon geen oog u ziet .
Wat zoeter gear, nit u gerezen,
Verkwikt de luwe locht

a
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Hoe zalig zou de stervling wezen ,
Die u hier vinden mocht!
Sehoone Edeisteen, zoo diep verborgen
In 't duister van de mijn!
Die u mocht brengen aan den morgen,
Hoe schatrijk zou hij zijn.

'

Maar ach ! een ondoordringbaar duister
Boeit straal en schitterglans,
En wat een rijkskroon strekt tot luister,
Ligt zonder eere thane .
G

G

S

Taar die u schlep, God in den hoogen,
Geeft acht o uw waardjj
l Tant wie Hij lief heeft z ien zijn oogen,
In welken schuilhoek t zjj .
Een nederige jonkvrouw leeft er
In t stille Nazaret,
Een Koningsdochter maar wie heeft er
op hear geslacht gelet?

~'

Haar rang en of komst zijn verscholen
In 't ongetooid gewaad
Behoefti a armoe houdt verholen
Haar koninklijken staat .
Maar wet zou Haar near eer doen talen,
Near aardschen rang of pracht ?
Met ziet de stamen 't helderst stralen,
in d' allerzwartsten nacht .

S

Haar oog is slechts op God geslagen,
Hem hoort hear hart geheel
Hem wit zjJ dienen al hear dagen
HiJ is hear lust hear deel .
S

II.
Maria ligt, van God bezield,
in t stil vertrekje neergeknield
zij heeft hear hart en ziel en leven
op nieuw, in 't kinderlijk gebed,
In 's Heeren trouwe hand gegeven,
Die op de stem der kleinsten let.
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Al wet Hjj wil, al wet H j doet,
Is voor de vrome ziele goed.
Zal haar geluk of zegen wachten ?
Z}j neemt het can tot (}odes eer
Of zal de smart bjj haar vernachten ?
Z "J buigt in zwigend'
ootmoed neer .
J
Zoo wereldgunst of aardsche lof
Obit harten met verleiding trof
Z}i wIl alleen den Heer behagen
Zi) volgt slechts als een kind haar God .
Hij zal haar helpen, Hij haar schragen,
Bj 's werelds jammer, smaad en spot .

,~

Dear schemert jets voor hear gezicht .
Daar ziet ze, omstraald van hemelsch hcht
Een vriendlijke' Engel nederzweven

,~

Daar treft haar, tot inwendig beven,
De klank eens hemelschen geluids.
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Eerst hoort ze een zacht, een zoet geruisch
En de Engel voert haar in 't gemoet
,Gezegende! wees lujd gegroet!
,Met u is God! Zjjn oogen schouwen
In dubble goedheid op u neer
,Gii i i zijt de zahgste der vrouwen
,G j, de uitverkoorne van den Heer."

Als zi,~ van zulk een groet verschrikt
En siddrend naar den Engel blikt,
,Steak" - spreekt h}j - ,stack dit angstig beven
, p u stroomt Gods genadevloed
,Want zie, u wordt een Zoon gegeven,
Die als een Konmg heerschen most ."
Op deze woorden suft de maagd
ZiJ west zich rein en kuisch en vraagt
,Hoe ken dat wezen ?" Op dat vragen
,U heeft des Heeren Geest vervuld
,Dies 't Heilge, dat jj baren zult,
Den na,am van Codes Zoon zal dragen ."
Daar buigt zij zich deemoedig neer
,Zie hier de dienstmaagd van den Heer
Hear moo g
naar Z jn wjlle!
rHem zij de lof en de eer alleen!"
Toen zweeg z in gepeinzen stifle,
En 't goddeljjk gezlcht verdween.

t
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Indian g}j vraagt Wear zal mijn oog
Den neergedaalde van omhoog
Ontmoeten, en m jn bl}j gsleet
Aanschouwen 's werelds Dageraad,
De Star, wear ieder zon bij zwicht,
En die den zwartsten nacht verhcht?
Zoo wend den blik niet near den glued,
Die koningskronen blinken duet
Zoo hef uw oog niet near den glens,
Die afstraalt van eon lauwerkrans
Zoo tour niet op de schitterpracht,
Waarmee zich r}jkdom siert en macht.
Maar volg, wear u m}jn hand geleidt,
Ter pleats der diepste needrigheid.
Hier, in deer slecht verlichten stal,
Hier ligt de Koning van 't Heelal.
Hier, in deer kribbe, Juda's ear!
In grove windslen, 's werelds Heer!
Hier, de erfgenaam van Davids troop,
Gods eigen, eengeboren Zoon!
Denkbeeld, zoet voor omen geest
Ook Jezus is een kind geweest,
Een hulploos wicht, als onzer elk,
Als w j gedrenkt met moedermelk!
Nu ga, en ze aan al wet leeft,
Dat ons de leer gezegend heeft
En dat, near zijn beloftenis,
De Christus Gods geboren is .
DE HERDERS .

Log. II. V . S-

.

Herders, op hat stills veld,
De oogen hemelwaart!
Ziet, wie dealt er peer o aard?
Hoort hetgeen hij melt!
Ai, wet siddring gaat u aan?
In dit stil en plechtig duister,
Ziet g j eensklaps hemelluister,
En een Engel voor u staan.

BIJMBIJBEL.

Herders, siddert niet voor hem
Leed verkondt hjj niet
Zoo gij 't aan zijn oog niet ziet,
Hoort hot aan zijn stem
,'k Zeg u groote blijdschap aan,
,U, en alien die hot hooren
, ~LTant de Heiland is geboren,
A Die uw schuld op zich zal lain .
,H j, de Christus en de Heer,
Ligt in Davids stall,
,Als hot God beschoren had,
,In de kribbe neon"
Ziet, dear blinkt hot blij gedrang
Van des Hemels legerscharen,
Herdren! die hot aan moogt staren,
Hoort hun jubelend gezang!
En de Herders hoorden 't schallen
,Hoogste heemlen, zingt Gods eer!
,Vrede daalde op aarde neer,
,En in menschen welgevallen ."

DE bfOEDER .
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Maria's luistrende ooren hoorden
'Pat door de Herders wordt verhaald,
En zoo haar spraak en redo faalt,
Haar boezem overlegt die woorden .
Als zij, met innig zielsverrukken,
op 't pasgeboren wiehtje ziet,
Zoo weet ze uit heilig' eerbied niet,
Of zij hot wel aan 't hart durft drukken .
Het is haar alles als eon droom .
Zou dit haar kindje zijn?haar eigen?
En nauw bedwingt z j, in haar schroom,
Haar knie om zich voor 't wicht to neigen.
Zoo waarlijk meent ze op 't zoet gezicht
De hemelsche gene to lezen,
'n beeft, als 't op haar knie~n ligt,

Zoo grout eon hell onwaard to wezen .

RIJMBIJBRL .

Z j raakt het aan met zachte hand,
Zoo ale men 't heilige aan moet raken
o Teeder kind! o dierbaar pand!
Wat zoetheid doet ge uw moeder smaken!
SIMEQN .

Lvx. II,

V.
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Hooge jaren,
Grijze haren,
Kracht uit God,
Zijn, o Simeon, uw lot!
Neergebogen
op uw staf,
Slaat gij de oogen
Naar uw graf.
't Heerlijkst hopen
Staat u open,
Na den dood
Zaligheid in Abrams schoot .
l Iaar to voren
Zal uw oog
't Licht zien gloren
Van omhoog .
Eerst nog zullen
Zich vervullen,
Hem ter eer,
De beloften van den Heer,
En uw blikken
Aan 't gezicht
Zich verkwikken
Pan dit wicht .
II.

B,

Ais Simeon, van gr }jsheid straw,
De moederlijke Maagd ontmoette,
Hot Kindeken in de armen nam
En met een blijden glimlach groette,
Daar hlef zi,jn mood den lofzang aan,
Tot eere Gods, die hem gespaard had
Totdat 'n oog zich nag verklaard had
Aan 't icht, der wereld opgegaau .

BIJIIBIJBEL.

,Nu laat ge,

Heer! den stromplende' Oude

In vrede heen gaan naar uw woord
Nu h}j uw Zali g heid aanschouwde,
Die al de volkren tegengl_ oort
De heldre Zonne, die den Heiden
Zal achittren in 't verblind gezicht
En, ze overstralend met haar licht
De glorie Isrels nit zal breiden ."

B.

Als de Moeder hem ziet, en haar oor door z}jn lied
Wordt gestreeld in het die p st van haar harts
Daar bevangt haar een schrik, want een donkerder bilk
Van den grjjsaard bedreigt haar met smarts .
,Zie," dit is 't wat hU meldt ,dit uw kind wordt gesteld
'rot een aanstoot in Israels streken
Die aan menig ten val, en ten steun strekken zal,
Tot een teeken, dat velen weerspreken .
Wie nit Jacobs geslacht nog een Heiland verwacht
En begeert, zal dit kind openbaren
Maar o wee ! als Uw hart 't fells zwaard van de smart,
In jn grievendste vlijm, zal ervaren .

DE WIJZEN UIT HET OOSTEN.
MsrrH, II, v.

-

.

I.
Wien zoekt gij op vermoeide voeten,
Eerwaardig drietal? Spreekt, waarheen?
,wia' komen ver nit 't Oost getreen,
,Om d' U geboren Vorst to groeten ."
Wie deed in 't verre land u hooren,
Dat h j het licht ontvangen had?
En wie geleidde u langs uw pad,
Dat g}j het nergens hebt verloren?
,Z}jn heldre ster verscheen onz' oogen
Toen hebben we ons den voet geschoeid
,En sedert dwaalden we onvermoeid,
,Tot w}j Hem hier aanbidden molten.

B.
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,Want alswij naar dien Koning vraagden
„Den Wjjzen van Jeruzalem,
„Zoo wezen f ons op Bethlehem,
,Waar uw Pro eten van gewaagden .
,D~r ving zjjn ster weer aan to blinkers
,,op indsche hutte straalt haar licht
Dar is het koninkjke Wicht
,Daar willen we aan zjjn voeten zinken ."
II.

I

De ster houdt stand
Der Wijzen hand
Ontsluit de laaggebouwde woning
Zij treden in met diep ontzag, En in zijn Moeders armen lag
Het Kind, de jonggeboren goning .
Schoon gezicht
Van 't heilig wicht!
Het driemanschap staat opgetogen.
't Is of een zachte hemelgloed
Het kinderhoofdje glanzen doet,
En uitstraalt nit die schuldlooze oogen i
Green twjjfel meer!
Zij vallen neer,
Aanbiddend wat hun oogen zagen,
En offren wierook, mirre, en good
Al wat men Vorsten waardig houdt,
En God in 't offer op durft dragen .
Het wichtje zag,
Met zoeten lath,
op hun'gebogen schedels neder
Was daar jets zeegnends in zijn oog?
Gewis, z}jn Vader van omhoog
Gaf hun de gaven tienvoud weder .
DE DBOOM .
MATTH. II. V .

.

De boosheid waakt, die 't kwade doet
, 'Maar God opdat j 't kwaad verhoed
Hj ziet haar op haar donkre wegen

I
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Zil pleeg haar sluwe listen raad,
z ) strekk' „ de hand tar euveldaad,
tog keen z~n goedheid het ten zegen .
Schoon zi,j zich onbeteugeld acht,
God zet de perken voor haar macht .
Hoof is haar driest eweld geklommen
Hj spreekt z}j buigt den trotschen kop
Luid heft haar stem den bloedkreet op
Een ankle weak -- hij moat verstommen .
Herodes zinc op gruweldaan.
De W}~zen spreekt hij vleiende aan,
Opdat zjln list zijn snoodheid dekke
,,Gaa,t, zoekt bet koninklijke kind,
~En brangt mij kondschap waar gij 't vindt,
,l')at ik eerbiedig derwaarts trekke."
Maar neen! die helsche list mislukt .
De W jzen, van hat Bind verrukt,
Gedenken aan Keens Bonings woorden !
Dat hitst zijn moedwil dubbel aan
Toch zal zijn proof hem niet ontgaan,
Zijn dolk den jongen Koning moorden!
Maria sluirnerde gerust.
Het Kind lag in haar arm gesust.
Ook Jozef sliep. Kon hj vermoeden
Wat ramp de boosheid hem beschikt?
Maar God, die uit den hemel blikt,
Hij wilt bet, die Zjn kind zou hoeden .
Een Broom, gezonden van den Heer,
Daalt zacht op Jozefs zinnen near
Eon stem komt tot hem nit den hoogen
„Op Jozef ! mask u op met spoed
r Op ! met de moeder en haar bloed,
,Near verre landen heengetogen!"
DE VLUCxr.
MATra. II. V.

De tocht gaat aan .
Het licht der maan
Schijnt vriendli~jk over Bethlems weiden
Maar toch, Eg rpteland is ver,
En waar de star,
Die hen zal leiden?

l
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Zij vreezen niet.
Jehova ziet
En felt en regelt al hun schreden
En, schoon zjj buiten Isrel gaan,
Hem roepen ze aan
In lion gebeden .
De wreedheid mooed
En dorst' naar bloed,
Toch zal ze 't heilig Kind niet deren.
Lij wandlen veilig aan Gods hand,
In 't vreemde land,
Naar 't woord des Heeren .

S
q

Zijn liefde doet
De zon haar load
Verzachten, waar zij treden mogen
En als vermoeidheid kwelt of durst,
Hij zaift hun burst
Met frissehe togen.
H j zendt bjj nacht
Z}ln Englenwacht,
Pie 't Kindje met hun vleuglen dekken
En sterkt met sluimring, deep en zacht,
Der oudren kracht,
Om voort to trekken.
Zoo komen zj
Het land nab}l',
Hem aangeduid door t woord des Heeren
Zoo levee ze in Zj,~n hoede voort,
Tot k Zjjn woord
Hen wear doe keeren.
DE HINDRRMOORI'
MATTH . II. V .

SG

'

.

, Haast u niet om wear to keeren
Vrome Ouders, naar 't gelrefde land
Daar dreigtde haat met moresda had
Geen liefde, die haar of kan weren.
Volleerd in schande en , ruwelstukken,
Schoffeert een vorst z}jn hellig ambt,
En duet, in dolls woede ontvlamd,
Den moorddolk nit de scheede rukken.

r
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, Zie hem, zie hem drei end blinkers
In de arms etad, die gi verliet
Hoor, wear de roods bloedstroom vliet,
her moedren jammerklacht weerklinken .
De moordlust west van geen erbarmen
Helglinstrend als een, bliksemstraal,
Zwiert ze in hear valet 't getrokken steal,
En treft het kind in ouderarmen .
Helaas, zoo menig dierbaar wichtje
Ligt met doorstoken borst ter aard
De wreedheid, die geen hjkjes spaart,
Trapt op 't vertrokken aangezichtje .
De moeders, die hear kroost verloren,
Hear vreugd, hear lust, hear eigen bloed,
Gaan om, waanzinnig en verwoed,
En willen geen vertroosting hooren .
, Zuigelingen ears de borsten,
, Telgjes op uw moeders schoot
Besp rongen van zoo wreed een dood,
Hoe duur staat u de heat eens Vorsten!
gars God het gruwelstuk niet keeren
En de onschuld wreken van omhoog?
Of ken 't ontschuilen aan zijn oog ?
Wear is de waakzaamheid des Heeren?
En toch, God waakt . Vergeefsche zonden!
Qergeefs, o Vorst uw cooed gekoeld !
De dolk, die op 't kind Jezus doelt,
Zal zijn onachuldig hart niet wonders .
Zoo vroeg wil God niet dat hjj sterve .
En vloeit bier ook onachuldig bloed,
Hij maakt bet duizendvoudig goad,
Die alien redt van den verderve .
Eens neemt Hij al de lieve kleenen,
Om z}jnentwil due wreed vermoord,
Genadig op in beter oord .
Dear zal geen droeve moeder weenen .
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JEZUS KINDSHEID .
Lus. II. V.
- .
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I.

DE TOOHT HesB JZBUZSLEM.

Het is een lust voor 't vroom gemoed,
Naar 't Huis van God den voet to keeren,
En voor 't eloovig harts zoet,
Te naadren tot een feest des Heeren.

~

Welzalig 't kind, dat in zijn jeugd
Vroeg voor Gods aangezicht gebracht wordt,
Waar 't dankbaar z}jn leert in de vreugd,
En hoort hoe 's levees smart verzacht wordt!

G

Blijmoedig treedt does breeds schaar
Toch komt ze een verren weg getogen!
Een zoet verlangen prikkelt haar,
Een schoon verschiet speelt haar voor de oogen .
Ofschoon ze een r jzend voetpad gaan,
Geen moeheid zal hue moed verkloeken
Den Psalm des Optochts') heffen ze aan,
Waarmee zij 's Heeren aanzicht zoeken .
Maar d' allervoorsten in de rij,
Die 't eerst de godsstad sullen groeten,
Treedt onvermoeid een knaap, op zij,
alien ze in 't verschiet haar wizen moeten .

G
q

r,r~

i

Hoe blinkt zijn oog, als hij ze ontwaart,
Daar ze opdaagt in de, verre verte
En als hij op haar tinnen staart,
Wat huivring schokt zijn jeugdig harts!
Dit is bet Huis zijns Vaders, dit
Het Huis, geheiligd aan den Heere !
Waarin men o$ert, rookt, en bidt,
En zich verzamelt, Hem ter sere .
Daarhenen richt ook hid den voet!
gls Leerling wordt hier 't Kind ontvangen,
In 't hues, waar eens een groote stoet
Zal aan des Meesters lippen hangers .
~) De Liederen der Optochten (Liederen Hammaal th) die men, van Psalm
ingesloten, in het book der Psalmen aantreft, werden waarsch~jnljk door
tot
de tot de Hooge Peesten opgaande menigte gezongen .

~
~
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II .
BET HQI$ ZIJYS YADa S.

Near 's Vaders Huis verlangt zijn jeugd
Daar toett hjj met gew jde vreugd,
Daar, al de feestelijke dagen
Daar zit hij aan de voeten neer
Van hen, die leeren van den Heer,
En heeft zooveel to vragen .
Te vragen slechts ? Neen ! 't Helderst licht
Was opgegaan voor 't godljjk wicht,
En deed hem wondren zien van wijsheid
En wat een knaap van twalef jeer
Doet hooren aan der wljzen schaar,
Verbaast het oor der grijsheid .
Hoe zalig wie hem gadeslaat!
Om 't zacht en kinderljjk gelaat
Schijnt .glens van hooger hcht to spelen,
En van zj,jn lieve lippen vloeit
Een reds, die elks ooren boeit,
Om ieders hart to streelen.
Welnu een Kind verheft zijn stem
Maar is bet nlet de Zoon van Hem,
Wien bier zijn reins lippen prijzen?
Een Kind! Gewis haast komt de t}jd,
Dat HiJ de volkren w jd en zijd
Zal op z}jn Vader w jzen .

JEZUS YEEMIST.

De feestttjd is volend
De scbaar der vromen wendt
Den voet om of to trekken
Ook de oudren treden in de rjj
En schoon zjj 't knaapje niet ontdekken,
zj achten 't zich nabij .
Maar als, op verdren tocht,
Hun oog hem vruchtloos zoeht,
Zoo keeren zj met sehromen .
Drie bangs dagen staan zjj uit,
Totdat zjj aan den Tempel komen,
Die 't dierbaar wieht besluit.
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Geduldig toevend slijt
Set jongsken dear den tijd,
Met vragen en met hooren
Wear kon hij beter zijn den dear?
flier grog geen oogenbhk verloren
In Gods huffs geen gevaar!
De moeder ziet hem ears
w Wat hebt gij ons gedaan?
~w j zochten u met smarter'
Maar vriendlijk zegt zijn heusche mood
,G}j zocht me, en west uiet dat m}jn haste
pin 't Vaderhuis zich thuis beyond?"
IV.
JEZUB TE NAZABET.

Zoo h~j burs smart had aangedaan,
Zijn harts had geen schuld daaraan
En ras vergeet hun hefde 't ljden,
Hj zal hen duizendwerf verblijden.
En daadl jk tot den tocht bereid,
Volgt Jezus wear de weg hen leidt,
En dealt van Salems hoogten neder,
En Nazaret ontvangt hem wader.
Uit liefde tot den plicht gezind,
Betoont hij zich ears volgzaam kind
En zoo zijn kennis aan mag winners,
H j doet rich daag jks meer bemlnnen .
Dear b jft van hem geen ankle plicht,
een needrig dienstwerk onverricht
En, altjd ijvrend voor zijn ouders,
ileft hij de zorg hun van de schouders.
Hij, eigen, eenge Zoon van God
Dealt met hen in een menschlbk lot,
En schikt eerbiedig, zacht en stifle,
Tot hulp gassed, zich near hun wills .
Zie, als hjj optreedt ale Gods Zoon,

IL

Is 't evenzeer tot dienstbetoon,
Om alien, zoo zj,j tot hem vlieden,
De hand tar redding aan to bieden .
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Want hj, wiens aardsch bestaan begint
In 't needrig krebje van een kind,
Hij komt niet om gediend to worden,
Maar om zich 't dienstkleed aan to gorden,
JOHANNEs DZ DooPEa.

MATTE . III, v

-

.

De woest}jn geeft een plechtigen kreet
't Is 't geluid van des Roependen stern
,Maakt de wegen des Heeren gereed,
•En veieffent de paden voor Hem!"
Ja, een andere Elia omhult
Zich het lijf met bet kemelshaar kleed •
Van zijn Geest en z an Godspraak vervuid,
Treedt hij op ale Jehova's Profeet .
De Gestrenge! Geducht was zjjn oog,
En zijn houding ontzag jk en groot,
Als zjn lip zich tot spreken bewoog,
En zijn vuist in bedreiging zich sloot .
't Was de man die, op 't steenige pad,
Honig vroeg van de kloven der rots
Die den sprinkhaan der wildernis at
Maar zich laafde aan de raadslagen Gods .
De herant van den Christus is hij,
Die ,bekeering, bekeering!" beveelt
Want het koninkrilk Gods is nabsJ,
Wear geen maagschap der boosheid in deep.
Zie• hjj doopt, o Jordaan ! in uw bad
Maar reeds leeft Hil, en nadert zi,jn uur,
Die met meerder zal doopen den net, Met den Heiligen Geest en met vuur .
,Farize~n! Gij addrengebroed!"
- Alzoo spreekt de Gezant van den Heer
,De toekomende toorn is in glued
,Gij ontwijkt of ontvliedt hem niet meet!
,Aan den wortel ligt de akst, die den stem,
,Die geen vrueht draagt, hoe bladr}jk h}j zij,
,Op zal offren aan 't heete der vlam
• Zoo bekeert u! Gods r jk is nabij!
,Kindren Abrams! g}j roemt uw geslacht,
• S choon g}j voortleeft in zonde en in kwaad
,Ook nit steenen verwekt ze zijn macht,
,Zoo H j 't wil, wiens gebod gij versmaadt.
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,Zoo g j vraagt wet Jehova beveelt?
,Dat ~,gjj , recht doet, en niemand berooft,
,Dat gjj ultstroolt den armen en deelt
,Alzoo dealt 's Heeren gunst op uw hoofd.
,Alzoo neemt de Messias u aan . , , .
,Maar H} komt, met de wan in ~n hand!
,op zijn . dorschvloer doorzuivert hjj 't green,
,En H~j levert het kaf aan den brand .
,Ja, de tarwe vernacht in zjjn schuur,
,Wear de trouw van zijn dienaars hair brengt
,Maar voor 't kaf vlarat een rusteloos vuur,
Dat de stopplen tot een toe verzengt."

JEZIIS GEDOOPT.

M ATTE. III. v.

s-

. M

K. I . v.

--
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Johannes staat aan d' never van den vloed,
En om hem heen der schuldbewusten stoet,
Die leer en doop ontvangen nit zijn handers
Och, mocht het hart van elk, die huiswaarts keen,
Van jjver om to doers wet God begeert,
En llefde branden!
Ook Jezus naakt den bochtige' oeverkant,
En wenscht den Doop to ontvangen van zjjn hand.
Johannes treedt terug op die gedachte
,Hoe? Gij begeert den waterdoop van Mij?
,Mjj voegt veeleer dat ik Uw doopling zj,
,lJw zegen wachte ."
Maar Jezus, die in hem Gods dienaar eert,
Volhardt bij 't geen Hij van zijn hand begeert
De Koning wil den doop als de Onderzaten
En minzaam spreekt zijn mood ,O, Aarzel niet!
,'t Betaamt ons dus, van wet de plicht gebiedt
,Nlets na to laten ."
En als Hj dealt in 't helderstroomend bad,
En 't godljk hoofd eerbiedig bukt near 't net,
Hem noodeloos tot reiniging van zonde
Zoo wordt op eens, als steeds b} wondren plag,
De schepping vol van huivring en ontzag,
En zwjgt in 't ronde .
En als H}j straks weer opst}jgt nit den vloed,
Dear straalt op eons een zachte hemelgloed,
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En komt zijn licht om Jezus lokken spreiden
En, zwevende als een duff op zilvren veer,
Daalt 's Heeren Geest op . 's Heilands schedel neer,
En bljjft er belden .
En eensklaps klinkt een zuivre hemelstem
,Mn gunst en welbehagen rust op Hem,"
Spreekt God Zie hier m}ln Zoon, min welbemlnden!"
Dat woord weerklinkt nog flu in menig hart
En wie Hem zoekt, in leed of zondesmart,
Die zal Hem vinden.
DE VERZOESINQ IN DE WOESTIJN.
MATTH. IV. v .

I.

-

.

DE BOOZE .

Hoe? Is des Boozen euvelmoed
Zoo groot, dat niets hem vreezen doet,
Dat h}j den Reinen aan durft blikken
En tarten tot zjjn~ worstelperk ?
Durft hij, door list en lagen sterk,
Den Heilgen lokken in zjjn strikken ?
Vernam hij, in de afzichtbre hel,
Van Gods genade t grootsch bestel,
Zoo is de t}jd zjjns wroks gekomen
Want de aarde, 't voorwerp van zjn wenech,
Met den door hem evallen mensch,
Z}jn roof, zbn buitg wordt hem ontnomen.
Verborgen voor zijns yolks gezicht,
Bereldt zich Jezus tot den plicht,
Waarop hij 't oog des geestes vestte,
En toeft in 't hart der woestenjj.
Reeds veertig dagen vastte hij,
Maar nu, flu hongert hem ten leste .

Daar treedt , geoefend op versed,
Met vrlendljjk oog en heusch gelaat,
De Satan voor des Heilands oogen
,Hoe? L" dt Gods zoon bier hongersnood?
,H" vordre van does rotsen brood
, at zou Z}jn almacht niet vermogen?"
Naar 's Tempels tinnen voert h}j hem .
,Welnu," khnkt des Verzoekers stem,
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,Were, were u af! Gij moogt het wagers .
,Zijt GiJ Gods Zoon, voor u geen nood!
,Daar de Englen Gods Gods Gunstgenoot,
,Op hunne handers zullen dragen,"
H j voert hem op een hoogen berg,
Dat hij zijn hart met eerzucht terg
,Ziehier al 's werelds vorstendommen!
Indien gij neervalt ears mijnkni~n,
,Zult gij ze in Uwe handers zien,
Ten top van grootheid opgeklommen."
De Heilige blijft onverlokt
Geen list des Satans, die hem schokt
Of in zijn hart den lust ken wekken
H}j keert de pijlen, die hij spilt,
't gocllijk woord ale op een schild,
n dwingt hem Schaamrood of to trekken .

s
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II.
DE ENGELEN.

Englen des hemels! dealt near van omhoog,
Dat gij den Heiland, verwinnaar, moogt groeten!
Schaamrood vlood Satan daarheen voor zijn oog.
Englen des hemels ! dealt neer van omhoog,
Valt aan des Heilands gezegende voeten.
Englen des hemels! hoe schoon kionk uw lied,
B}j zijn geboorte, door Bethlehems dreven!
Sedan vergat gij Gods Heihgen niet .
Wear H j zlch wendt, en zijn Vader gebiedt,
Z jt gij gereed om zijn slapen to zweven.
Englen des hemels! Gods eenige Zoon
Zoa aan den dienst van den Satan zich w}jden?
H}j, die hem stort van zijn pralenden troop?
Hem toeft daarboven de schittrende kroon,
Die h j zal dragen ten erode der t}jden.

S

Englen des hemels ! dealt neer van omhoog,
Dat gj den Heiland, verwinnaar, moogt groeten!
Schaamrood vlood Satan daarheen voor z jn oog
Englen des hemels! dealt neer van omhoog,
Valt aan des Heilands gezegende voeten !

B.
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HTT LAM GODS .
JoH. I . V.

.

Johannea stond en doopto en leerde
.
Een groote schaar,
Wier harte . zich tot God bekeerde,
Ontwjfelbaar.
G
!
SG

Maar toch, hen kwelt een pi'n " k breeze •
Hun harts beef t
Wie zal hen van de smet genezen,
Die op hen kleeft?

'
'
"

Wat offer, groot genoeg, to brengen,
Dat God voldoet?
Wat wierook op 't altaar to zengen,
Wat lamm'renbloed?

t

Johannea what van 't angstig haste
Die vragen hoog
Maar als hij uitziet in de verte,
Wie treft jn oog
r

''

~~

Een aonge man gaat door de dreven,
Waarop hia staart
Z}jn blik is ernstig en verheven,
En hemelwaart .
Genade en milde liefde spelen
Om 't schoon elaat
E+ n 't schijnt zijn vrede mee to deelen,
Waar dat hi~ gas t .
De vriendlijke opsiag van zijn oo en,
Zoo zacht van gloed,
Geeft alien, die hem aanzien mogen,
Een stillen moed.

a
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,Zie," zegt Johannea, diep bewogen,
„Ziedaar 't van God gegeven Lam,
,Dat alle zonden op zich nam ."
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D$ BRUILOFT TB KANA .
J H. II. VS. i-il.

Hier is een welversierde zaal,
Een blijde drom, een vroolijk maal

,
I
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Bier spreekt de vreugd uit oog en mood
Hier gaat de guile beker road
Bier viert de welvernoegde geest
''
Een schoon, eon hartlijk bruiloftsfeest.
~
Ook Jezus plaatst zich aan den disch
Geen vreugde geeft Hem ergernis .
~'
Daar, wear m' in eerbaarheid en deugd,
Zich in den huwljksband verheugt,
Die trouwe harten saamverbond,
Daar blikt hij zacht en minzaam rood,
Daar zegent I}j met milden zm
Bet feest der vriendschap en der min .
~~
H}j, die op God vertrouwt, wiens hart,
Door ondeugd nlet bezoedeld weed,
s~
Die niemand kwelt, die niemand heat,
En de armoe nooit verlegen last,
O hem verbiedt de wil van God
~
Riet, lull to juichen in ziin lot
Gods Zoon zelfs deelt, net blijden geest,
In 't zoet van zxJ n gezegend feest.
De Gastheer ziet, met bl j gezicht,
en langen feestdisch aangericht,
P
En let wel op of iedereen,
Als h}j, vernoegd is en tevreen,
En let wel op of ieder vriend
N aar eisch verkwikt wordt en gediend,
En ze alien blijde en vroolhjk zijn
,.
En eensklaps - dear ontbreekt de wpn.
Als dit des Heilands moeder ziet,
Verzwijgt zhj 't voor den Heiland met
En jjlings voert m', op Zhjn bevel,
De watervaten near de wel,
En volt se, met eon rappe hand,
Met helder vocht tot aan den rend .
Maar als men nu eon beker net
Gesehept heeft uit hot eerste vat,
Zooals de Heiland had begeerd Zie, 't is in eedlen wijn verkeerd!
Hoe moest bet hun om t harts z jn,
Die proefden van then wonderwhjn!
Hoe staarden z j den Heiland aan,
Die 't vriendl jk wonder had gedaan,
En zooveel macht en heerl jkheid,
In liefde, had ten toon gespreid!
Zoo dit z jn eerste teeken was,
De Heiland bleef zichzelf geljjk

~~
~~
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^'

t+

N'

RIJMBIJBI~L.

Het z j h j l jdenden genas,
De macht verbrak van Satans r}jk,
't Licht aan geboren blinder gaf~
Of dooden opriep nit hot graf .
Zijn wondren waren llefde als Hi,} Nog is die liefde ook ons nabs .
DE TEb PELUEINIG N( .

Jou . IL P . is-

.

Onteteekt odk soma de liefde in three?
Ol Wat ook Ware liefde doet,

En wat g}~ nit haar mood moogt hooren,
Zj meent hot good .
Zie Jezus tempelwaarts getogen
Een eedle gramscha~, geeft hem spoed,
En hei i a }fiver aan zl~n oogen
Eon dubblen gloed .
H j houdt, met forsche hand geheven
Eon geesel van gestrengeld tourv,
En komt den Tempel binnenstreven,
Zijn plicht getrouw.

H" innners komt bet kwaad bestr}jden,
Waar 't aan z"n oogen zich vertoont
En zouden wie Gods huffs ontwtjden
Dan z}jn verschoond .

Zie, in den heilgen Voorhof brengen
De wislaars hun onhellgen stool,
Wij rued en sehaap hun stemmen monger
Aan 't drok gewoel.
Zie, in den Voorhof wordt vergeten
Dat hier Gods altaar ri ker mag,
Men durft zich woekervnnet vermeten,
En vuil bejag .

Maar Jezus welt zn thorn ontwaken,
Verteerd door d' ~jver voor Gods Hula,
En doet den boozer han el staken
En 't wheat gedruisch .
Laat ons 't Heilge nooit ontw}jden,
Door wat der wereld toebehoort,
Maar alles in one hart bestrijden,
Wat d' eerbied stoort
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Laat, als w j voor Gods oog verschijnen, .
Het aardsch belang en 't aardsch gedrulsch
Voor 't heiligend gevoel verdwijnen
Hier is Gods Hula .
DE SAMARITAAESCHE YROUW.
JOR. IV.

v. i- s.

I.

Verbaast ge u dat een Joodsche man
U toespreekt om een teug to vragen,
En al den bast vergeten kan,
Uw yolk door 't z}jne toegedragen,
En niet terugtreedt voor een dronk,
Die uw verachte natie schonk ?
Samaritaansche ! hoe veal meer
Zal zich uw hart verwondren moeten,
Ale g}j den Christus en den Heer
In Hem erkennen zult en groeten,
En weten dat gij laven moeht,
Die alien laaft met levend vocht.
,Ja, wien de bron van Jakob drenkt,
Zal ras wear dorsten als voordezen
Maar 't eeuwig water, dat Hij schenkt,
Zal sans voor al voldoende wezen.
't Is een fontein, die eeuwig springt,
Wier laafnis heel de ziel doordringt ."
G" west niet wet dat woord beduidt
Maar't harts trekt near sulk een toga .
,Geef Heer," las roept g}l haastig nit,
,Dat Ik mil daaraan laven moge!"
Gig west niet, vrouwe! wet g}j vraagt
Maar Hij verhoort, too 't Hem behaagt .
En als Hij in uw harts least,
Die in ons alley hart kan lezen,
Dear gaat bet licht op voor uw geeot
,Die Ziener moat de Christus wezen!"
Gb hebt in Hem geloofd! - Welnu,
flat Levend Water vloeit voor u.
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II.
En eensklaps, met ears b }j gemoed,
IJIt zjj for stad op vlugge voeten,
En noopt een breeders vriendenstoet
Dat zjj den Christus needriggroaten,
WIen nets verborgen is op aard,
Die alien ahes openbaart!
En poedig is een groote sohaar
t Jakobs bornput uitgekomen,
En heeft den hoogen Heiland dear
Met stil gelooven aangenomen
Hun eenvoud, die gears tw jfel kept,
Is needrig tot den Heer gewend .
Dit ziet de Heiland, bl van sin.
Z}jn oogst is heerlijk in deer oorden !
Gewillig keen hij tot hen in,
Verkwikt hun 't hart met levenswoordenl
En opent gearn voor vrouw en man
De bron, die alien laven ken .
Dear black de waarheid van dat woord,
Dat God den kleinen openbaarde,
Pat nooit geuien ward of gehoord
Door de op eblazenen der aarde,
Pier arme wljsheid, in hear trots,
Zich ergert aan de wijsheid Gods .
Twee dagen toeft Hij nog en leert
In 't land der van den Jood gehatent
En menig hart, tot Hem bekeerd,
Heett nooit of nimmer Hem verlaten
En menig vroom Samaritaan
Is in 't geloof tar rust gegaan .
Neon, niet slechts schapen van den stal
Van Isrel wil de Heiland weiden,
Die cans geheel de wereld sal,
Met d' eigen staf, tar drenkp lasts leiden
H j Aller Herder, Aller Hoofd
Zb tot in eeuwigeid geloofd! }
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me WONDERDADIGS VISCRYANGST .
Lv$ . D. P. iJEZIIB LEE$T IIIT BET

~

.
CHIP .

De Heiland staat aan 't meet
Dat Hi z}jn wooed verkonde .
Eon groote schaar komt tot den Beer,
En dringt zich om Hem been in 't rondo .
, ko~mt, en nadert van rondom
Gg zit Hem alien wellekom!
Of mooglijk aan den wal
Niet ieder 't wooed vername,
Hj, west hoe Hij verhoeden zal
Pat remand vruchtloos derwaarts kwam&
Geen mag zoo vet verwijderd staan,
Dat hem z jn aandeel zou ontgaan.
Een scheepjen aan bet strand
Wordt door zijn voet beklommen
Men steekt eon weinig of van land,
Opdat Hij sp rake tot de drommen
En heerhjk klinkt de hemelleer
Aan d' never van 't Tiberisch moor.

C
~°

v
u
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, hoort Hem dankbaar aan,
Zoo lang gp nog kunt hooren!
Eon golf, die `t scheepje wag mocht slaar,
Eon fells windvlaag kon Hem storen,
En d jven .Hem (wat west g j 't?) voort.
Waar g~ ~n stemma niet meet hoort.
, hoort dan en bewaart,
Wat Hjj u wil verklaren,
En kept der schepen vluchtig' aard
Zip leggen aan om of to varen .
Maakt haast, zoo lang bet scheepken toeft,
En neemt wat gij zoo zest behoeft!
boom, waardeert hot wel,
Wat dient tot uwen vrede
De vlugge tijd vervliegt zoo snel,
En voert z jn levensdagen mode .
Eon scheepje komt on gaat van 't strand
Zoo komt en gaat de Godsgezant .

'
.a

~

~~

`'

&IJMBIJBBL .

II.
BET WONDER.

Voleind is 't woord,
Nu spoedt u voort,
Om in de diepte oisch to van g en
,Werpt," sp reekt de Heiland, ,spoedig nit
,De netten, die to drogen hanger,
En sleept uw bait
."
De visscher zegt
,De kans staat slecht
\Vj lieten vruchtloos, tot het dagen,
De netten " vri of van boord -Maar toch, y' willen 't nogmaals wager,
Heer! op uw woord."
ti j werpt hen uit
Zwaar is de bait
De netten scheuren order 't slepen.
Nu laadt de visscher, bljj to moo,
teen enkel, maar een tweetM schepen,
Tot zmkens toe.
Maar eensklaps, neen!
Zi,jn vreugd verdween.
De macht des Heeren doet hem beven.
Zoo groot eon guest als hem geschiedt,
Zoo groot een Meester waard to lever,
Vermag hjj niet .
Daar valt hj neer
Voor dezen Heer,
Met de armen om z jn knie ~eslagen,
En spreekt Hem angstig siddrend aan
,tk hen een zondaar, al m}j dagen,
Heer aat m}j gaan.
Daar Jezus stem
Bemoedigt hem
,Thane west g}jj}, wren g} toe most hooter.
Laat varen, Petrus! vreeze en angst,
Tot vischvangst z}jt gij niet verkoren,
Maar menschenvangst."
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DE BERGREDE .

Y

MATTE. V. PI . VII .

I

Daagl jks om Hem heen gegroept,
Volgen velen Jezus gangen,
Die naar licht en troost verlangen,
En wier hart om waarheid roept .
(

Daag jks meerdert hun getal.
Heden, op een berg geklommen,
Overziet zijn oog de drommen,
Die zijn teal verkwikken za .

d

Maar, wanneer Hj nederziet
Om en rood
. naar ells zji den, ..
Merkt zjn oog des werelds b }lden,
Merkt hots wei olds jken
niet .
J
Vr ie in droef held zit en weent,
Wie hot hoofd mistroostig bukte,
Wie een last de schoudren drukte
Zulken ziet Hjj hier vereend .

Armen in ,t gehavend kleed
z j, die dikmaals, in hun dagen,
Dorst en honger moesten dragon,
Of in t hart een wrijtend bed .

C

Van des Heeren lief gelaat
Bhnkt eon straal van troost hun tegen
't Is eon voorproef van den zogen,
Wear hun smart in overgaat .

u

Hoort Hem, dear h}j zalig prjjst
Allen, die gelaten treuron,
En de hoofden opweans beuren
Dear Hjj hun den homel wijst .

Y

C
V

Zalig, die in hongorsnood
En in dorst geloovig blevon
Boven ieder lead verhoven
Wacht hun 't eeuwig levensbrood .
Zalig, wio, op 't slinksche pad,
Zich goon r}jkdom wou verwerven
Want h zal dat betere erven,
Dat hem God beschoren had.

s
s
s
s

A
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En zoo leert de Heiland voort .
Luistrende aan zijn voet gezeten,
Heeft de schaar haar leed vergeten,
En verzaadt zich aan z}jn woord.
II.
,Gees wreak beziele u," sprak de Heerq
,Zoo remand, gram to moe,
,U op de rechterwang sleet, keer
,De linkerwang hem toe .
,Wie tegen recht uw mantel vraagt,
,Last, last hem ook uw kleed
,God tuchtigt zelf c e onrecht deed,
,En loont hem, die verdraagt .
,Geef, wie u om eon aalmoes bidt,
,En wend' uw oog niet af
,Denk dat God zelf hem aanspraak gaf
pop wet g} meer bezit.
,'t Zegt weinig, zoo wie u bemint
,Uw menschenliefde ervaart
,Maar dat uw viand ze ondervjndt,
,Dat toont een vromen card .
,Zoo zegen wie u toornig vloekt
,Doe wel aan wie u heat
,En bid tot zelfs voor d' onverlaat,
,Die u to dooden zoekt .
,Zoo toont gig u
„Dat aan then
,Die hemeldauw
,Aan booze en

eon kind to zjn,
Vader denkt.
en zonnesc n
"
goede • ache
III.

Ook heeft de Heer dit woord gesproken
,De vogel zaait to geener uur,
,Noch hoopt zijn voorraad in de schuur
,En echter, heeft hem jets ontbroken?
,De lelies, spinnen niet, nosh weven,
Noch }~vren voor haar kleederdraeht
,En toch, met meex den koningspraeht
* zijn eli~n des voids omgeven.
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,Gaat gij de vooglen niet to boven +
,Of z}lt gj ale een slecht gewa,
,Dat de oven morgen schroeit tot rich?
,En zoudt gij met in God gelooven ?
,Betrouwt op. Hem in al uw nooden,
En zoekt zijn hemel bhl to moe,
,Zoo vloeit u al het aardsche toe
,Maar houdt zijn wet en zijn geboden .
,Geen kommer voor den dag van morgen
,Vervull' wie zich op God verlaat
,Heeft seder dag zijn eigen kwa,ad
,Uw Vader zal voor 't goede zorgen ."
JEZUS aLAAPT IN
MATTR . VIII, V.

'T

SCHIP.
-

,

Wordt het, in der golven drang,
U to bang?
Vreest gij dat de baren woeden
Tot des scheepkens ondergang ?
Tot uw dood, in 't hart der vloeden?
Ja, onstuimig stormt het weer,
Bruist het meer,
Om uw kiel, ears allezijden
.,
Vrnehtloos poogt g leer op keen,
't Dek van golven to bevr}lden .
Zwerft gij dan verlaten heen,
En alleen,
In der baren rustloos klotsen
Hebt gij dan ears boord niet Eon,
Die nit nooden kan verloseen?
Ziet, de Heiland la en sliep,
Kalm en diep,
Tot zijn grootheid nit zou blinkers
Ale der Jongren angst hem raep
,Hear, behoed ons! w}j verdrinken ."
,Vreest uw klein geloof reeds weer ?"
Vraagt de Heer.
En op de ongestuime vloeden
Ziet zjjn oog met kalmte neer,
Hoe ~n zee en winders wooden .

.
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Sezus wenkt, en op Zjn wil

Wordt hat stil,
Storm en branding zw jgt geduldig .
't Ruim der lucht, en 's fgronds kil,
Alles is Hem eerbied schu dig.

a
DR GERAAHTE.
M ATTE . L
I v.

-$ . MABx. II. v .

-

.

Hjj, die eon lieve zieke heeft,

Voor wien de kunst goon middel heeft,
Die voere hem den Heiland tegen
Indian hid, slechts van verre neat,
Indian hid slechts z}jn kleedren raakt,
Ervaart hjj reeds des Heilands zegen .
Hier op dit bedde ligt een man,
Die hand noch voor verroeren ken
Maar grooter smart duet hem verkwpnen
Zijn hart klaagt hem van zonden aan
H j heeft zoo menig kwaad gedaaa
n pjjnen.
Dat kwelt hem moor nog dan
Daar hoort hj van een Heer, in wien
Zoo velen reeds den Redder zen,
Die alien jammer, op duet klaren
mocht ook h j in zooveel nood,
op sulk eon Heiland good en grout,
Met oogen vol van tranen, staren!
Daar draggt hem 't willig vriendental
Waar hi den Heer ontmoeten zal
Helaas 't gedrang helot hun pogen!
Dies torst men hem near 't plane dak.
Nooit was oprecht geloove zwak,
Of word van tegenheen bewogen.
Nu leer men hem voorzichtig neon,
Tot voor de voeten van den Heer .
Zijn blik is smeekend opgeheven.
De Heiland slaat hot oog op hem,
En spreekt hem toe met zachto stem
,Mn soon, uw zonden z}jn vergeven ."
Dat is een balsam voor zijn hart
Dat heelt z jn diepste, felste smart
Daar andren bjj zichzeven spreken
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,,Dit is godslastring God alleen
Vergeeft de zonden anders gears!
Wie durft God near de kroon to steken?"
De Heer doorleest die hatters wel .
Hij vraagt ,Vergiff'nis of herstel,
Wat oordeelt gij zou lichter wezen?"
En als de boosheid zich bedacht
,,Tot beide," sprak Hij, ,heb ik macht
,Sta op, geraakte! Wees genezen!"
$ET DQCHTERTJE VAN JAIRUS .
MARK . V. Q.

-

,

-

.

Dit is de kracht van 't wear geloof,
Dat, zelfs als alles schijnt verloren,
Voor wanhoop en vertwijfling doof,
Het nog des hemela licht ziet gloren
't Is van Gods almacht wel bewust,
Die 't al volbrengt als 't was beschoren,
En is gerust.

Zie dezen vader voor 't gezicht
Des Heilands steers met vrees en beven
Hem wier de dood ears sober en schich
En 't g old z'n
J dochters
..
~'eugdigeleven
Toch houdt hid, dear hj Jezus ziet,
De handers smeekend opgeheven,
En wanhoopt niet.

De moeder schreit hear oogen blind
Doch, ken hj nauw zjn tranen weren,
,,Gestorven," roept hij, ,is mijn kind,
,Meat 't ken mjn vast geloof niet deters
•Leg slechts de hand op hear niet meet!
,Zoo zal bet levers tot hear keeren
Gig zijt de Heer!"
Zal hem geschieden wet hj vraagt?
Zal hij zijn dochter zien herleven,
Wier . dood die groote schaar beklaagt?
Des Hellands blik zal 't antwoord geven .
, wie in ,t onheil tot Hem treedt,
Door ongeveinsd geloof gedreven,
Vindt Hem gereed.
II .

• H at dochtertje is niet dood, spreekt Hi),
,Hat slaapt " (ook zal Hjj 't wakker makers!)

S
S
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Dit brengt een lack van spotternij
bieeke en nat betraande i~aken .
Hij grjjpt hear handje, teer en zacht -E n woord! Men ziet bet kind ontwaken,
Vol levenskracht .

op

DE DOOPIER IN DE

GEVANG ENIS .

MATTE. XI . v.

- .

Jobannes zendt z }jn boden tot
Den eengeboren loon van God
Hii heeft van Jezus krachtig woord
En van zijn wonderdaan gehoord
,Maar waarom den aanvaardt Hij niet
Den schepter en bet rijksgebied?"
Zoo dacht hij, in zj,~ n vromen wean.
Hem was het woord niet kond gedaan,
Dat Jezus tot de zijnen sprak,
Als hij hun stijgende eerzucht brak
„Het godsrjik komt niet met vertoon,
,Het godsr jk wil geen aardsehen Croon ."
Helaas! gevangen en bewaard,
Sluit hij zjn levensloop op aard .
Maar 't grieft hem deep dat nimmermeor
Zijn oog aanschouwen zal den Heer
Dies zendt h j boden, die bet woord
Hem brengen, nit z}jn mond gehoord.
De Heiland blikt de scharen rood
,Gaat henen!" spreekt zijn heusche mond,
,Gaat henen zegt Jobannes aan,
,Wet gij gezien hebt en verstaan
,De blinden zien de kreuplen gaan
,De dooven hooren me iwrig aan
,De smet last van melaatschen at'
,De dooden rijzen nit hun graft
,De Blijde Boodschap klinkt in de ooren
,Van armen, zalig hear to hooren ."
Zij
Was
Het
Nog
Ja,
Het

gaan . Dit antwoord was genoeg,
alles wet Jobannes vroeg
was een laatst verkwikkend woord,
op den rend des grafs gehoord
stervend had hij 't nog vernomeu
rijk des Heeren was gekomen .

RIJMBIJBBL.
DES DOOPEES DOOD .
MAiu . VI. v .

-
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Hadt gij aan d' never der Jordaan,
Den kreet r Bekeert u!" Op doers gaan
Bestreed, o Boetgezant, uw mond
De boosheid, waar uw oog haar vond
Gij bleeft uw roepin immer trouw,
Ook schoon 't uw vrljheid gelden zou,
Ook pchoon een kerker zich ontsloot,
Ook in het aanzicht van den dood!
Die 't kwaad vreest, vreest de boozers niet.
Waar b j eens Konings gruwlen ziet,
Geen dreiglng, die uw hart verschrikt,
Geen list of goedheid die 't verstrikt .
Gij legt hem bloot zjn euveldaan,
En zegt het oordeel Gods hem aan .
Dies, daar met , schennis van de trouw,
Herodes met z ~ ns broeders vrouw
In ontucht leeft en snooden lust,
Heeft hem uw ernstig woord ontrtist,
Wanneer uw mond hem hooren liet
, Koning! God gedoogt dit niet"
De waarheid maakt de Vorsten gram
En deze was van snooden stam.
Eerst dacht hij zijn getergd gemoed
Te koelen in des Doopers bloed
Maar neen, een heime jke stem
Sprak . ,,Sla de handers nlet aan hem ."
En schoon hij hem in boei liet slaan,
Nog hoorde hij hem dikmaals aan
En, hoe in 't net des kwaads verward,
Hij droeg hem eerbied toe in 't hart.
Herodes, waarom dan getoefd
To nemen, wat uw ziel behoeft?
Gevoelt gij eerbied voor den man,
Volg ook zi,jn olden lessen dan
Roei uit de nelging, die gij voedt,
En zuiver uw onrein gemoed!
Straks groeit het kwaad u boven 't hoofd
Tot wat ge onmooglijk hadt geloofd,
Tot euvlen, waar gjl nog van gruwt,
Wordt gij uws ondanks voortgestuwd
De Boosheld dwlngt u g}l gehengt
Een offer, dat go onwllllg brengt .

Wi
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Een jjdel feast, een dartle stood,
Eon achtloos woord uit dronken mood En op hat zwaard uws dienaars kleeft
Een bloedvlek, waar uw hart van beeft .
De echtbreekster, waar uw ziel aan hangt,
Juicht, als z}j 't achtbaar hoofd ontvangt,
Dat van die lippen geen verwijt
Meer klinken zal, haar wrok ten s ijt!
Zoo maar die mood voor eeuwig soot,,
Zijn Wet en Rechter voor haar dood.
Neen! Wet en Rechter sterven niet •
Want eeuwig uit den hemel, ziet
't Rechtvaardig oog van God den Heer
op boozen en op goeden near .
God richt hen alien near Zijn wet
De goads wordt in eer genet
Pen booze wacht Zijn fells straf.
Laat, kindren! van de boosheid af!
Jzzus

PIJST DE DUIZENDEN.
MARK. VI V.

-

.

Wel is de Zoon van God op aard
Aanbidding waard!
Den grooten Meester en den Heer
Z~j lof en eer!
Die, dear Hij ells dingen west,
Ook wife de kleinste niet vergeet .
Toont H" in 't groote godeskracht,
Lof zij Zijn macht !
En ziet Hij ook op . 't kleine near,
Dank 'zij then Heer!
De wondren, die de Heiland doet
Zijn almachtglans en liefdegloed .
Door groote scharen is ziJ n woord
Wear aangehoord
De hemelspijs, die op hen vial,
Verkwikt hun ziel
Maar, als flu de avond nederdaalt,
Zie ! 't needrig brood der aarde faalt .

Gewis vergat, bij 's Heeren teal,
Hun honger 't meal
Maar die hun 't hemelsch manna bond,
Heeft aide brood .
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Zit neer, gij scharen! en verwacht
Een nieuw bewijs van liefde en macht.
Een vijftal brooders voeden zal
't Vijfduizendtal
Want die hat zegent, is de man
Die zeegnen kan .
Gij, zijn Disciples! breekt en biedt!
Uw schaamle voorraad mindert shat.
Wat zeg ik, mindren ? Komt en ziet
Wat overschiet!
Vult elk ears spiJ'skorf met then schat
Hij eischt ook tat.
Want schept Hij godlijk, dealt Hij mild
Niets dient verwaarloosd of verspild!
JEZU$ WANDELT OP DE ZEE .
MATTE, XIV . v . a -

I.

.

Op de golven treedt de Heer.
Heeft der Jongren stoat den nacht
In hat scheepken doorgebracht,
op 't onstuimig meer
Hebben ze, op der waatren schoot,
Vaak gesidderd voor den flood
p de golven treedt de Heer
In den donkey zien zij Hem.
Stormwind! smoor uw luide stem!
Viii voor Hem u neer!
Waatren ! effent voor zijn voet
't Schuimig hobbles van uw vloed.

Op de golven treedt de Heer.
H}j, der elementen vorst,
Treedt de waatren op de borst
Vergt hun hulde en ear
Ziet, waar Hil de voeten zet,
Huivert de eerbied door hun wed.

Maar der Jongren harte beeft.
Dreigt hun erger lead misschien?
Is 't een spooksel tat zij zien,
Langzaam aangezweefd'
Neen, verdoolden! 't is de Heer,
Die u wandlend naakt op 't meer .
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Op de golven treedt de Heer,
Eensklaps wordt zijn stem herkend .
,Vreest niet," zegt Hj, „want k ben 't
Ik kom tot u weer."
, Hoe onbeschrj~d jk zoet
Streelt dat woord hun bang gemoed!
II.
PTT$U

WLIr'DELT OP DE ZEE.

Vaak doet een al to groote moed
Met overijling handelen .
Pat dunkt een vuurgen Petrus goed,
G elijk men op het droge doet,
Ook op de zee to wandelen .
En driftig roept hij uit en blij,
En is reeds half beneden
,Heer, jt gij 't zelf? , ebied den mj
Tot u to komen, om als gij
op 't water voort to treden ."
De Heer, als men met kindren doet,
Geeft toe aan Petrus bede
En noodt hem tot zich op den vloed
En ijlings dealt hij of met moed,
En waagt een eerste schrede.
blear als hjj op de baren staat,
Die hem gedwee ontvangen,
En ziet hoe fel de golfslag sleet,
En hoort hoe hoog de stormwind gaat,
Heeft hem de scnrik bevangen .
Dear w jkt het water voor zijn voet~
Dear dreigt hij weg to zrnken
Ach, laag gezonken was jn moed!
,Heer!" roept hij, red mij van den vloed
Behoed n j voor verdrinken!"
Meat Jezus gr}jpt z}jn hand met macht,
. . En houdt den drenkling boven
,Glp hebt gewankeld," zegt hid zacht,
,Hoe zwak, o Petrus! is uw kracht,
,Hoe weinig uw gelooven!"
H j klimt in 't sehip. 't Is stil op 't meet.
De stormwind is gevallen .

G
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En aan de voeten van den Heer
Zinkt Petrus met de broedren neer
En Hem aanbidden alien .
DE SANANEBCHE VROUW.
MATTH.

xv.

I.

v.

-

.

Sours toont de Liefde een harden schijn,
Als zou zip ongevoehg ziln,
Als had zi,j voor al 's werelds leed
Noch oog, nosh oor, noch hart gereed
Als raakte 's menschdoms droefst verdriet
Haar afgewende ziele niet.
Maar 't is toch niet zoo hard gemeend,
Daar ze altijd gaarne hulp verleent .
Maar 't is omdat zil 't hart beproeft
Van 't Schepsel, dat haar hulp behoeft
Maar 't is opdat, wie, tot haar klaagt,
Te beter wets wat hij vraagt.
Maar 't is opdat wie tot haar schreit
Een dubble zegen z}j bereid,
En zich doordringen moog hiervan,
Dat niemand redding eischen kan,
Dat alle hulp, in elk verdriet,
Genade zijn most, anders niet.
De Heer kept alien in hun smart,
Ook 't zwak geloof, ook 't weiflend hart
En zout zoo gaarn zjjn troostrijk zoet
Met les en leering voor 't gemoed
En wil dat de indruk zij versterkt
Dier Liefde, die Geloove werkt.
Ook wordt wel gaarn een duidlijk woord
Van groot geloof door Hem gehoord
En, schoon H~j t ziet op 's harden grond,
Een klaar getuignis van den mood,
Een luid belijden van zjn naam,
Dat andrer ongeloof beschaam.
U.
De Heiland treedt door Sidons palen
Een vrouw verheft haar stem,
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En poogt fern schreiende in to halen,
Maar roept vergeefs tot Hem .
Ach, zeker heeft zij grond tot weenen
Haar dierbaar kind ligt sleeht
Wie zal haar hulp of troost verleenen,
Zoo Deze 't haar ontzegt?
Zij blijft tot Hem de handers heffen,
En smeekt zoo luid zij kan
Zij zal toch eens 't gemoed wel treffen
Van zoo gestreng een man.
Reeds neigt zij zijner Jongren harten
(Dus waant j) tot gena.
Zij smeekten ,Heer, genees haar smarten,
,Opdat zij van ons ga ."
Maar Jezus zegt, dat op Been Heiden
Zen gunst en hulpe daalt
,Hj,j moet zich honden aan de weiden,
Waar Isrels kudde dwaalt ."
Doch de sane moeder smeekt al weder,
Hoe hard zij 't antwoord vied',
En last zich op de knieen seder
,Och, Heer! genees mjjn kind!"
Maar 't wederwoord slaat die per wonders
,Wie neemt der kindren rood,
,En werpt het roekloos voor de honden,
,HBn latende in hun nood?"
Maar 't zal haar vast geloof niet deren
De honden kr'jgen toch
d' afval van den disch der heeren
• V an,De
kleene brokskens nog!"
Het was genoeg genoeg ebleken
Van welk een vlam zj gloort
groot geloof bleef onbezweken
•Uw ,Dies
zij uw bee verhoord ."
Pus sprak de Heer, en opgerezen
Is ze j ings heengesneld.
Zijn woord kon niet dan waarheid wezen
Z}j vond haar kind hersteld .

RIJMBIJBEL.
DE BLINDGEBOORNIL

Jon . IX.

I,

,Blindgeboren!
Welk eon lot!
Op denzulken rust de toren
Van z~jn God!
Of zon hij deer zonden boeten,
Uit wier bloed j oorsprong nam,
En de straffe dragen moeten
Voor een erfsmet van zijn stain?"
Neen, verblinden !
God is goed.
Zoudt ge in alles wrake vinden,
Wat Hij doet?
Zoo deze oogen nimmer zagen
't Licht der tonne of 's aardrijks dos,
't Is opdat hun 't licht zou dagen
Van de schittrende almacht Gods.
,U zij eere,
Sabbatdag!
Dien geen dienstknecht van den Heere
Sehenden mag.
Heilig, heilig moet gij wezen,
Die Jehova's Ituste zijt
Zelfs door redden en genezen
Werd uw heiligheid ontw jd!"
Neen, verblinden !
God is groot,
Maar op elken dag to vinden,
In den nood.
Ook de Heiland last niet wachten
Hen, die hulploos voor Hem stainn
Ale dagen, alle nachten
Heiligt Hij door liefdedaan .
II .
Een weinig slijk, eon weinig nat,
Gestreken aan des blinders oogen,
Eon wassehing in uw waterbad
Si am! heeft zij dat vermogen,
Pat zj den blinde ziende maakt,
Wiens oog de Heer heeft aangeraakt

B
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Heeft aangeraakt! - , enkel dat
Sloot de ontoegank jkeoogen open
Geen wonderzalf, geen heihg nat
Kon op een atraal van lieht doen hopes
Maar de almacht en de liefde alleen
Des Eengen, die in 't vleeseh verscheen .
Die schonk den blindgeboorne 't licht .
Hjj ziet de zon, hij ziet de menschen,
En, wandlend voor hun aangezicht,
gent dit zijn nieuw geluk geen grenzen .
Maar, wie hem vraagt ,Hoe is 't geachied?
Dien antwoordt hij Ik west het niet."
En als de boosheid hem ontbood,
En vroeg, om Jezus to belagen,
,Wie was hij, die uw oog ontsloot?"
Zoo sprak hp luidkeels op dat vragen
,lluj,~ was uit God geen wonderkracht
Ware anders door zijn hand volbracht ."
Maar als hij in Gods eigen Zoon
Hem, die hem redde, mag begroeten,
Zoo knelt, met meer dan dankbetoon
De blindgeborene aan zijn voeten
En brengt Hem meer dan mensch jie eer,
En zegt Hem ,Ik geloove, Heer!"

DE BARMUARTIGE SAMARITAAN.
Lvx. X. v .

-

.

I.

Een reiziger gaat langs een eenzaam pad
Een rooveratoet neemt apes wat hjj had
En werpt hem naakt, geplunderd, en verwond,
Ten proof der wilds dieren, op den grond .
Een Priester, langs denzelfden weg gegaan,
Ziet d' armen Jood, jn wonde en naaktheid aan
Maar, vol van vrees voor dzt onveilig oord,
Wendt hj den bilk en spoedt zieh haastig voort
Nu volgt or, na den Priester, een Leviet
Die d' armen Jood, jn wonde en naaktheid ziet
Maar, ook beducht voor elgen }jfsgevaar,
Gaat h}j voorbij, en vliedt met haast van daar,

S
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Och, arms Jood! zoo helps God u nu!
Geen heilig man erbarmt zich over u
U blijft geen hoop, in uw ram zaljg lot,
Dan die eens zachten doods then geve u God .
Wel waren zjj van godgewijden stand,
En droegen Gods eboon aan hale en hand
Wel schreven zij z}ln wetten op hun kleed,
Maar niet tot hulp, die God slechts ziet, gereed .
Maar, arms Jood! verlaten zijt gij niet,
Haar God omhoog op u ternederziet .
Een derde aat dit eenzaam oord voorbij, Maar zal h j u zijn hulp bewijzen? Hjj'~
Samaritaan! als gj hier nederlaagt,
En in uw pjjn een Jood voorb}jgaan zaagt,
ou daar een hoop verrijzen in uw hart,
Dat hjj u ooit zou bijstaan in uw smart?
Hij denkt niet na hij hoort zijn harts sleehts
Stijgt van zijn beset, en gaat ter zij' des weg,
Glet zalve en win in des verslaagnen wond.,
En tilt hem in jn armen van den grond .
En schikt hem op den zadel van zijn dier
En gaat to voet er nevevs, bevend schier
Dat nog zijn hand to ruw hem plegen mocht,
Of jets hem doen ontbreken op den tocht .
, Mooglijk blikt en Priester en Leviet
Naar hem terug, die d' arms hulpe biedt
Maar ze ijlen langs de woeste wegen voort,
En laten hem ter prooie aan roof en moord .
Aan roof en moord ! Schjjnheilgen, waant het njet!
God is zijn schild, die uit den hemel ziet .
HIj waakt voor hem, die liefdes plicht betracht,
Ofschoon uw haat hem een verworpling acht .
Veracht hem vrij, schoon hij den Isreljet
Verbjndt, geneest, en veilge toevlucht biedt.
Veracht hem vrij z n loon b j God, is gr ot
Eens rust hij zacht in Vader Abrams schoot .
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II.
Gaat been, gij alien die dit hoort
En volgt then vreemdling na
Vergeet uw eigen iced en scha,
Door menschenmin gespoord
Geeft haul en hulp waar 't onheil kermt
God heeft hem lief, die zich ontfermt .
Hebt lief niet slechts wie u bemint
Om bloeds- of vriendschapsband
Niet slechts den burger van bet land,
Waaraan dat bloed u bmdt
Neen, weest tot ieders hulp gereed,
En helpt, zoo als die vreemdling deed .
En als gij helpt, en redt, en troost
, Weet gij wien gij 't doet
r
Veal meerder dan uw eigen bloed,
Veal meer dan eigen kroost
eindloos dierder, eindloos meer
Uw eigen Heiland en uw Heer .
Want Jesus Christus zegt u aan
,Wat gij uw, broedren doet,
,Zoo gij hen bi~jstaat, troost en voedt,
Dat hebt gij mij gedaan .
,En schoon de daad verborgen waar,
,Zij wordt beloond in 't openbaar ."
Zoo gaat en geeft den armen brcod,
Den kranken troost en hulp
Strooit nit en dealt in kluis en stulp,
Schaft raad in ieder nood .
De lieve Heiland, die bet ziet,
Vergeet uw kleinste weldaad niet .
DRIB GELIJRENISSEN.

Lvz. xv .

Ofschoon ears Vrouwe er negen overhad,
Zoo zij van tiers een Penning heeft verloren,
Ze ontsteekt haar lamp en zoekt dien . als een scha
En rust niet voor ze in 't dulster hem slat gloren .
Dan juicht ze als om een nieuwe vondst verbl jd
Zoo is er vreugd voor de Engelen daarboven,
Indian een mensch, verdonkerd voor een tjjd,
Wear keert in 't licht van lieven en gelooven .
a
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Al blgef hem ook een groote kudde trouw,
Zoo slechts een Schaap van 't honderdtal gaat doles,
Wat Herder, die 't niet jvrig zoeken zou,
Al heeft bet zich in ruigte en woud verscholen
Dan brengt hij 't op zijn eigen schoudren weer,
En viert een feest met bores en met vrinden
Verdwaalden! Dus zoekt u de trouwe Heer,
En juicht, indien Hij u terug mag vinden .
Wanneer een Zoon zijns Vaders huffs verlaat,
Om zich aan zonde en ontucht toe to wijden,
Maar eensklaps keert en tot dies Vader gaat,
Om, met berouw, zjn schuld hem to beljden,
Zoo wordt hij niet verstooten door zijn ziel,
Maar gaarne en blJi de en liefdrjjk aangenomen
Aldus uw Gqd! Geen die zoo droevig viel,
Die, zoo 't hem rouwt, niet tot Hem weer mag komen .
B.
LAZARUS EN DE RIJEE MENSCH.
Lvs. ZPI. v.

-

.

At Lazarus bier bitter bedelbrood,
En moest hij, smaad en schampren boon verdragen,
Nu rust hid ook in Vader Abrams schoot,
En kept gees leed, gees smarten meer of klagen.
Genoot de Rijke in 't levee al bet goed,
Dat de aarde in weelde en rijkdom doet verwerven
Nu smacht zijn tong, geblakerd door den gloed
Der belle, die hem opnam na zijn sterven .
Want h j was boos geweest en de seder vroom
Een breede kloof bestaat nu tusschen beiden
Hh bidt vergeefs dat de arme tot hem koom,
En em verkwikk ,
die afstand b jft hen scheiden .
Ook zendt men van omhoog gees bodes af,
Om tot de deugd zijn broederen to nooden
Want hem bekeert gees roepstem uit bet graf,
Die God niet hoort, en spot met zijn geboden .

B.
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I.

De Heer wenscht somtijds gansch alleen
Zich of to zondren tot gebeen,
Of met een uitverkoren paar
Te ontvlieden aan de groote schaar
Per duizenden, die om Hem staan,
Om naar het stil gebergt' to gaan.
Is 't, als H moede is van zijn werk
Opdat Hijzich de krachten stark'?
Behoeft h j rust en nieuwen mood
Tot al de wondren, die Hj duet,
Tot al de hulp, die Hij verleent,
`aar armoe zucht, en droefheid weent?
Is 't om to wijken voor den haat,
Die Hem vervolgt met hoop en smaad?
Is 't dat Hij 't Ongeloof ontvliedt,
Waar Hij hat z G hardnekkig ziet,
En, hooploos dat Hij 't breng tot God,
De handers aftrekt van zijn lot?
Neon, nears zijn Vader werkt altoos
Ook Hij is nimmer werkeloos .
Steeds wil Hid leeren, helpers steeds
Verlossen uit den poel des leads
Verdwaalden nooden door zijn stem,
En brengen 't stag gemoed tot Hem .
Maar daaroin wil Hij gaarn alleen
Met God verwijlen in gebeen,
Op 't hood gebergte, in sullen nacht
Omdat H weet,wat task Hem wacht
Omdat Hij, in zijn hartebloed,
Zoo grout een offer brengen moat
Omdat alleen zijn Vader west
Wat eind de wag heeft, then Hij treedt
Opdat Hij zich in eenzaamheid
En biddend tot die task bereid'
Opdat Hij in zjjn God zaei stark'
Tot d' omvang van 't Verlossingswerk .
Opdat - Vermetel kind der aard!
Wie heeft hat hemelsche u verklaard?
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Wat in daze eenzaamheid geschiedt
Doorgrondt uw arms wijsheid niet
Kniel near voor Gods genadetroon,
Aanbid den Vader en den Zoon!

Treed naderbjj, aanschouw den Heer,
Daar H} op Thabor staat!
Een lieht load bhnkt om z n elaat
Het , is de mensch niet meer,
Die, in t gewaad eons Joodsehen mans,
op aarde ronddoolt zonder glans
Het is des Allarhoogsten Zoon,
Die 's Vaders zetel dealt,
Om wien hat licht des Hemels speelt,
Gods eigen stralenkroon
Voor wien, van heilge vrees bezield,
De rei der zaalgen nederknielt.
Twee daalden er, op rams vlerk,
Uit bovenaardsche sfeer,
En juichen in zjjn heilig werk,
En brengen holds en ear
Aan Hem, die kwam tot hail en troost
Van arm, gevallen menschenkroost .

S
~
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Door hen was
k een zware str}jd
op daze onze aard volbracht .
Zoo donkey was de gruwelnaeht,
De poort des kwaads zoo wijd,
Alsof heel 't menschdom God vergat,
En dood noch straf to vreezen had .
Toen rie Hi Dozes tot zi n tolk .
Doorp hem heeft Hij zijn Wet
Op Horebs bergtop mgezet,
Voor 't uitverkoren yolk
Opdat hat, door zijn God geleid,
Zou wandlen in gehoorzaamheid .
Maar ach! dat yolk, verbhnd en stout,
Doolt of van 's Heeren had,
Verzaakt wie hen gezegend had,
En knielt voor steep en bout,
En tergt, tot ieder kwaad gereed,
Den Heil'gen, then bun hart vergeet .

S
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Daar zendt de Heer Elias af,
Z}jn strengen boetprofeet,
Met goddelijk gezag bekleed,
Wie Bail dient ten straf
Pat hj nog eens van Hem getuig',
En waan en hoogmoed nederbuig'!

Wel was de strijd dier mannen zwaar,
Gestreden voor Gods eer!
Doch 't eind is goed H}} vergt niet meer
De t}jd der rust is daar!
Maar, schoon hen Abrams schoot ontving,
Nog moeide hun de sterveling.

Ach! wanneer zou aan 't arme yolk
Verlossing zijn bereid
Van zondeschuld en dienstbaarheid,
Als 't Licht brak door de wolk,
Pat met zijn zegenr ken gloed
Een troost zou ztjn voor 't vroom gemoed?

Hot komt. Gods Zoon, ziedaar dat Licht!
Zij dalen juichend neer,
En groeten Jezus, alley Heer,
En brengen hulde en plicht
Aan Hem, den Koning van 't Heelal,
Die arme zondaars redden zal.
LIAR,IA EN MARTHA .

Lux . X .

P.

-

.

I.

Oog vrienden heeft de Heer gehad,
Bid wie Hij gaarne nederzat
Net om to deelen in eon disch,
Die kostbrer dan jn maaltjjd is,
Maar uit to deelen van de spits
Van z}jn verheven onderw js .

Maar 't liefst is Hem do welkomstkt
In 't huisgezin van Lazarus,
Waar ootmoed, liefde en hart jkheid
Hem met hot zoetet onthaal verbeidt
Waar steeds eon vrome vrouw verlangt
Naar 't woord, dat ze nit z}jn mood=ontvangt .
Ook ditmaal treedt Hip} zeegnend in
Bij 't klein en vriendhjk huisgezin
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Ook nu wear leert Hjj aan den disch
Van Zonden en Vergiffenis
En wijst hun, na dit aardsch bestaan,
De zahgheid des hemels aan .
Zoo liefl}jk stroomt hat heilgeluid
Van 's Heilands zoete reden uit,
Dat wie de dierbre klanken vangt,
Onslaakbaar aan ziJ n lippen hangt,
En in zijn~innigst harte prent,
Wat hij - voor wijsheid Gods erkent.
f

Aldus de jongste van 't gezin .
Zij houdt haar adem angstig in,
Hangt aan 't geluid van Jezus stem,
En wendt niet denmaal 't oog van Hem
En zwelgt met ooren en gemoed
De stroomen van den levensvloed.
Per oudste hartlijkheid was groot
zj grog en kwam, en diende en bond
Bemerkt de Heer haar ijver niet'
,Hoe ?" vraagt ze in 't eind met klein verdriet t
,Behaa~t mijn zuster u to meer ,
,w jl zj me alleen last dienen, Heer?"
De Heer, die in haar boezem least,
Zegt ,Dochter wat verstoort ga uw geest
Door onrust en zorgvuldigheen
Eon ding is noodig, Martha! den.
Dat heeft Maria uitverkoren,
Dat gaat in dood noch graf verloren ."
II .
E* DIIto Is NOODIG. Broedren Ziet,
Zoo verontrust ge uw ziel om niet,
Indian gjj leeft in staag gezwoeg,
Tot 's avonds last, van 's morgens vroeg
En zeldzaam slechts, of nooit misschien,
Naar 't >~ x~s NOODIGfE om kunt zien .
Denkt bet in!
Geen zorg voor nooddruft of gewin
Vertraagt den aeekren dag uws doods,
of stelt hem uit. Hij komt shoos.
Wat waar't, werdt ge eens naar't graf gebracht,
Voor ge aan dat EENz hadt gedacht?
LAN DINGS Is NOODIG .

It.
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E DING Is NOODIG. Valt den neer,
KmJt aan de voeten van den Heer
En~laaft u aan z }jn liefdeleer,
Gelijk Maria deed weleer!
Prent in uw harte zjn gebod
Bekeert geheel uw zlel tot God,
En neemt Gods, Zoon als Heiland aan
Zoo zult ook gig ten hemel gaan.
DE KINDERKENS.

Lun . guru

V.

is-l .

L
Komt, zoo gij den Heiland zien wilt „
In geheel zijn heflflkhexd!
Ziet Hem, dear hij needrlg neerzlt
en de komenden verbeidt
Allen, zoo geringe' als grooten,
jn Hem welkom evenzeer
Want geen mensch wordt uitgesloten
van de goedheid van den He

.

Menig teeder moederharte
dacht in stil gepeins daaraan,
Of hear kindertjes ook mochten
tot den lieven Heiland gaan
Want zjjn mood is enkel zegen,
en z }jn oogblik liefde slechts
Niemand ijlt Hem vruchtloos tegen,
of keert onvertroost zun wegs.
Mogen, kinderljk en vroo jk,
ook de kleinen voor Hem staan ?
Mogen zij op 't heilig aanschijn
hun vrijmoedige oogjes slaan?
Zoo Hij de aangebeden handen
zeegnend tot u strekken wou,
Denkt wet blijdschap, dierbre panden,
't moederharte smaken zou!
zij willen, moeten 't wagenl .
Wat hear dlerbaarst is op aard
Moeten zjj Hem tegenvoeren,
.,
die zoo vriendl}lk op hen staart!
Dear verstouten zich de vrouwen,
en de kleenen aan hear hand
Zien met oogjes vol vertrouwen,
near den goeden Godsgezant .
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Als de Jongren dit ontwaarden,
weerden z de kindren af,
Even of 't gezicht van kleinen
aan den Heiland aanstoot gaf !
Hadden z~j zjn liefdeleere
nimmer met het hart verstaan?
Hij, die d' eenvoud zet in sere,
zou H} kinderkens versmaan ?
,Leaf de kindren tot mij komen
en weerhotidt ze niet van mij
,Hunner is het rjjk der heemlen
,.
en die needrig zijn als zfl ."
Hij omhelst hen al to gader,
strekt zijn dierbre handen nit,
Kust en zegent ze als een vader,
die zfln kroost in de armen sluit.
,GIs een Vader? Eindloos meerder!
Als een Heiland, als een God,
Die then zegen ken vervullen,
zelf Beschikker van hun lot.
Heerljkst schouwspel, dat op aarde

sterflijke oogen mochten zien

Hem, wien God zijn Zoon verkiaarde,
met de onnoozlen op de knien!
II .

,Last de kindren tot m}j komen,"
Was des Heeren vrlendlj,jk woord
Kindren, hebt gij dat gehoord?
$omt den tot Hem, zonder schromen!
Jezus, o waardeert gij dat ?
Heeft u alien liefgehad .
Liefgehad? Nog ells dagen
Let H}j op uw teere aeugd
Ziet uw spelen en uw vreugd
Ziet uw zoete en stouts vlagen ..,
't Zil , gij arm moogt z}jn of r}lk,
Voor den Heer zjjt gig geljjk .
Jezus ziet uw ijvrig pogen
Om van de ondeugd aftestaan,
En den oeden weg to gaan
Dat is loflijk in z }j]n oogen.
Jezus zegent ieder woord,
Pat gj van z}jn liefde hoort .

SlI
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Eert Hem, in uw kindsche jareni
Als g}j ouder wezen zult,
En van kommer zijn vervuld,
Zult gij al den troost ervaren,
Dien het inheeft, als men vroeg
Hem een teeder harte droeg .
Hi, de beste vriend van alien,
Bi jft u alt}jd, altjJd b j
..
Wat en wear uw lot ook zj~
Ais uw Oudren u ontvallen
Als g }j droeve weezen zijt
Jezus leeft en helpt alti,jd.

Moogi jk,, dat gij jong moet sterven
Qele kmdren sterven vroeg
Zoo uw hartje voor Hem sloeg,
Zult gjj 't ,zalig leven erven
Want z} n , schoone hemel is
Ook der kmdren erfenis .
Dikw}jls dan tot Hem gekomen,
Die u immer tot zich noodtl
Hij is even goed als groot
Z jn bescherming is volkomen.
Gelukzalig is het kind,
Dat Hjj zegent en bemint.
III.

En ij oudcren en grooten,
Die near 's Heilands gunsten staat,
Ziet z jn kleine gunstgenooten
In 't gezegende gelaat
Ziet de onnoozlen tot Hem komen
Ziet, hoe ook 't geringste kind
In z}jn oog gmade vindt,
Zegenend wordt aangenomen.

L,aat uw eenvoud wederkeeren,
Weest deemoedig, wordt een kind!
Die het verst den hoogmoed weren,
Worden meest door Hem bemind .
Hebt gjj niet jn woord vernomen?
,Die, den kindren ongeljjk, . .
,Ingaan wil in 't hemelsch rijk,
,Zal dear nimmer binnenkomen ."
Christnen last ons kindren wezen
u(Gr des Heilands aange iaht
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Oefnen we, in eerbiedig vreezen,
Ons als kindren in den plicht .
Verre zij het }"}del roemen
op een Ingebeelde kracht
Neen, ons hart zij stil en zacht
Hij zal zelf ons kindren noemen .
Treen w}j Hem, als kindren, tegen,
Buigen wi,j, als kindren 't hoofd,
, zoo heeft Hj ons den zegen
Van zmn lief a en trouw beloofd
't Lieflij uitzicht van ons hopen
Blinkt ons toe met heldren schijn,
En die hemel gaat ons open .
Wear de laatsten de eersten zjjn.
LAZARUS .
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Des levens Vorst heeft ook des levens macht.
liii, neergedaald van Gods omstraalden troop,
Betreedt deze aard als Zion doorluchte Zoon,
En werpt een bilk or ,'s graven donkren nacht.
Daar beeft voor 't llcht, dat nit zljn oogen schoot,
Des levens vjjand -- de onontkoombre Dood.
Die alles tot z}in wet roept en geweld,
(been onschuid spaart of bloei of frissche kracht,
Wat adem haalt zich onderworpen acht,
Ziet siddrend op, en tot in 't hart ontsteld .
H" voelt dat hem een Sterker' weerstand biedt,
En peinst hoe h}j het best jn macht ontvliedt.
En ver en wijd, in duizend graven, lag
De groote proof, door 's roovers hand vermoord
Daar sliep het stof der volken ongestoord
Den nacht door, die niet uitzag near een da .
't Is of hun heir van stomme huivring beet
't Is of een zacht gefluister tot hen zweeft .

Ja dooden, ja! er komt een nieuwe dag!
De scheemring van een heldrer morgengloor
Dringt reeds van ver uw tastbaar donkey door
Een koektje waait, als steeds bij 't dagen plag.
Des levens Vorst, met macht omkleed, genaakt
Zj n stem weerklinkt in 't graf Ontwaakt ! Ontwaakt!

t
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II.
Lief heeft de Heer zijn vriendental,
Maar Len vooral
Bemint zijn goedig harte teeder
Hij is 't, die stervend de oogen sloot!
Ach Lazarus! uw vroege dood
Slaat wis des Meesters hart ter neder!

,Dies gij bemint ligt krank terneer!"
Sprak tot den Heer
De bode, dien de zusters zonden.
Maar Jezus sprak Die krankheid zal
Niet zjjn ten doode, maar 't heelal
De heerl jkheid van God verkonden ."

Twee lange dagen gaan voorbij .
,,Gaat thans met mid,
Om naar Judea op to trekken "
- Dus spreekt de Heer zijn Jongren aan * Mijn vriend slaapt ik wil henengaan
Om uit dien slaap hem op to wekken ."

Zij trekken naar Judea heap .
Daar is geween.
Reeds is des dooden lijk verdorven .
De zusters vallen raadloos near
, , zoo Gij bier geweest waart, Heer!
,Ons broader ware niet gestorven ."

Zij naadren wear bij 't grafgesteent .
De Heiland weent.
Pit schouwspel heeft zijn hart bewogen .
Elk ziet Hem aan met droef gezicht.
Hij wenkt de steep wordt afgelicht,
Die 't lijk onttrok aan alley oogen .

En Jezus hief bet vochtig oog
Tot God omhoog,
En heeft Hem dank en prijs geboden .
Toen riep Hij met een forsch geluid,
Dat doordrong tot de rust der dooden
,Gij Lazarus, kom uit ."

De doode heeft dat wekkend woord
In 't graf gehoord .
Daar rijst bij op, vol kracht en levee,
En ziet, ten lijkgrotte uitgegaan,
Zijn vriend, den grooten Heiland, aan,
Wiens naam de scharen hulde geven.

RIJMBIJBEL.

III.

, wie van u een dierbren kranke heeft
Aan 't ziekbed treurt van Ouderen of Vrinden,
In stadige angst voor dierbre levees leeft,
En nergens huip of read vermag to vinden,
Vergete toch then eenen Helper niet,
Die troosten ken, wear niemand uitkomst ziet!
Richt tot den Heer uw smeekend noodgebed
H }j heeft ze lief, die voor geliefden bidden .
En toeft ook zijn genade, voor j redt,
H jj treedt op sees, en zegenrijk, in 't midden
die alleen het bests tijdstip west,
Dat Hij in lief verandren zal hue leed.
En liggen ze ook in worstling met den dood,
Wear heul noch huip van menschen meer ken bates
Toch roep Hem aan! Des Heeren macht is groot
Hij gal den vriend, wise 't levee had verlaten
Het levee weer, toes Hij onze aard betrad,
Als zusterliefde in hem den Heer aanbad .
En ziet gij ook uw lievling op deze aard
Niet weer, en most ge een grafkuil hems ontsluiten
Niet op dat graf met troostloos hart gestaard,
A.ls zou die zerk Zijn alvermogen stuiten !
Neen, 't oog ol~hoog, en near uw Heiland heen!
Geloof en hoop! Uw lievling slaapt alleen .
Hij slaa~t slechts .
hoe heerlijk zal hierna
't Ontwaken zijn, als gil hem weer zult vinden
De vriend ziln vriend, de a zi~n trouwe ga,
Elk alien, die op aard then Eenen minders,
Elk alien, die ontsliepen in den Heer.
Heer! zie op mij en al mijn dierbren seer!
MARIA ZALFT DEN HEER,

Jon. XII. v. -&
.
I

Indies wi Jezus eeren konden
Met rijke giften, pracht of schat,
Zou dear wel ooit iets wezen dat
wij to edel of to kostbaar vonden ?
Wel ooit iets, dat ons niet misviel
Als offer van een dankbre ziel
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En kan wel 't denkbeeld in ons rjzen,
Van iets zoo nietig of goring,
Dat Hjj, zoo Hj 't van ons ontving,
Veramaden zou of of zou wjzen
Indies Hjj za g op 't dankbaar hart,
Waarmee 't Hem aangeboden wend?
Wat zou der Schep p ing Heer behagen?
Wat kan er zjjn dat Hp verlangt ?
Dit dat Hjj de offergave ontvangt
Van liefde en dank, Hem opgedragen
Dit dat geheel eon levenst}jd
Hem stil en needrig zp gew}ld.
sat Hjj hot offer niet versmaadde
Nog moor! dat Hjj or lust in vindt,
Is ears genoeg voor die Hem mint
Maar verder strekt rich zjjn genade,
Die 't duizendwerf vergelden zal,
Hier, en hier namaals bovenal .
II.

De Heer zit aan eon maaltjjd near .
Ach! 't zal niet dikw}jls moor gebeuren!
Straks wil men Hem ten kruisber g sleuren
Voor al zjjn liefde en vriendljjkheid
Wordt dra Hem 't bloedig loon bereid.
En, h}j, die neerzit aan zjjn z j,
Is, wren weleer hot graf bedekte,
Is Lazarus, is de opgewekte,
Wiens kracht vernieuwd was door den Heer
Die dankbaar voortleeft tot zjjn eer.
Daar knelt, van liefde en dank bezield,
Des Heeren trouwe dienaresse,
En diet haar alabaster flessche
Uit over 't heilig voetenpaar,
En droogt ze met hear lokkig haar.
De balsemgeur vervult hot al
De nardusreuk stijgt zoet ,ten hoogen
En Jezus ziet met vriendil~ke oogen
En met eon zachten glimlach seer
op 't rjk bewjjs van liefde en eer .

Maar Judas sprak Behaagt u dit,
Pat zij den balsam goot tar aarde,
,En kwistte eon gave, walker waarde

'
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,Den armen z}jn kon eens zoo lief 't"
H}j droeg de beans en was een dief.
Dat west de Heer, doorziet z}jn list,
En spreekt hem toe, met straffe blikken s
,Uw , armen kunt ge altijd verkwikken .
,Zip bljjven bij u ik most gaan .
,Last af die vrouw heeft wbl gedaan.
,Zoo zjj deer balsem kwistte aan mij
,Hear liefde had hear dit geboden
nam den veegen voor den dooden
,Z}j heeft den,laatsten ~licht volbracht .
,Hear naam zp eeuwlgljk herdachtl"
JEZUS INTREDE IN JERUZALEM.
MATTE.

azi.

v.

- .

Wat feestelijk hozannagalmen,
Wat luid gewoel in Davids stad,
Gezwier van schaduwende palmen
En kleederspreiding over 'tpad!
Wren groeten de opgetogen scharen?
Wrens statig' mtocht viert hear drom?
alien spreidt men bloem en groene blaren,
En voert Hem zegevierende om?
Een Zegepraler, wren, na 't strijden,
Een juichend yolk met drift be oet?
Maar hjj zou 't oorlogsros beschr}'j
~den,
Nog kleurig van vergoten bloed .
Een l fwacht zou z}jn z}j' bekleeden,
De bloem van 't overwonnen heir
Zou in z jns kleppers voetspoor treden,
Een keten slepend, Hem ter eer .
Of is 't een uitgeroepen Koning,
Die 't rijk aanvaard heeft door zjn recht,
Ten dage, die met praalvertooning
De kroon Hem op den tulband legt?
Maar neen, gees stoet van vorstenmagen,
Die voor zijn schreden zich verdringt
(Teen schepter wordt vooruitgedragen
Geen schelle feestbazuin weerklinkt .
En toch een Vorst, maar niet van de aarde,
Is Hid wren 't ezelveulen draagt
Een pans, dien Davids dochter beards,
Maar die geen zetel Davids vraagt,
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Daar Hjj zijn afkomst hooger rekent,
En hooger troop best}' gen zal
Wiens naam Gezalfde Gods beteekent
Wiens staf trekt over 't wjjd heelal .
~

Wie kept, van die zijn intocht vieren,
In Davids zegenrjjke stad,
Wier handers hem de meien zwieren,
En kleedren spreiden op zijn pad.
Schoon zij den grooten Meester eeren,
Den Wonderdoener en Profeet,
Wie kept in Hem den Seer der Heeren,
Die Satan op den gorgel treedt?

Die d' ijselijken strjjd beginners,
De schrikbre worstling aan zal gaan,
Waarin Hij Dood en Hel verwinnen
En, zegevierder, op zal staan?
En hoe? Door lijden boven maters,
Door sterven, 't menschdom ten rantsoen, Die flu Hem toejuicht op de straten,
Een lot, dat ,qij Hem aan zult does!
Wij weten van uw zegepralen,
Heer, in wien ons hart gelooft!
Wi,l koestren ons in 't licht der stralen,
Die schittren om uw zeegrjjk hoofd .
W}j heffen oog en hand en harts
Tot U, die op de wolken troont
Gij waart op aarde een man van smarts,
Maar flu met hemelsche eer gekroond.
Hozanna! Koning, dien wi' groeten
Hozanna! Heer en Hoof der Kerk!
W" vallen needrig aan uw voeten,
Alleen door uw genade sterk .
Bekrachtig oils, gjj Heer der Heeren,
Opdat wjj, in uw naam gegord,
Verwmnaars, uit het strijdperk keeren,
Waarin ons zonde en dwaasheid stort.
DE VOETWASBCHINI .
, slit, o. i-

.

Als Jezus Christus wilds leeren,

Dat wie ten hemel in wil gaan
Den broederen ten dienst most staan
En om hors wil zichzelf verneeren,
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Zoo knielde Hij, der Heeren Hee',
Bj z}jn disciplen neer.
Zrjn opperkleed ,is uitgetogen,
Hjj,,met den linnen dock gegord
Zjn hand heeft water uitgestort
In 'ttbekken, voor der Jongren oogen.
Wat wil de Meester? Hij bespat
Hun voeten met dat nat.
Dit voorbeeld wil Hij heden geven .
Maar Petrus, als Hij tot hem naakt,
Voor hij zijn voet heeft aangeraakt,
SchjJ nt als ontzet terug to beven .
,Zoo gij mijn voeten wasschen zult . . . .!
, , Meen niet dat ik 't duld!"
De Heer spreekt ernstig en bewogen
,,Tenzij deer dienst hem welkom zij,
Heeft Petrus nimmer deel met mij !"
En deze, met een traan in de oogen
,Heer ! dan de voeten niet alleen,
,Maar hoofd en hand meteen!"
En Jezus wascht hun alley voeten,
En droogt ze vriendlijk of en zacht
Ook zijne, die nog dezen nacht,
Als zijn verrader Hem zal groeten
Onreine, wiens verleide ziel
Een proof des Satans viel.
H" ri st herneemt zijn opperkleederen
En neemt zi n vroeger plaats weer in
„Verstaat gij,~ ," vroeg Hij toen, ,den zin
,Van mijn gedienstig zelfvernederen ?
,Gij noemt mij Meester, en terecht!
,Ik ben hetgeen g}j zegt.
En echter wiesch ik u de voeten,
,Ik, die uw Meester ben en Deer
r Denkt hoe de dienaars des to meer
,Elkanders voeten wasschen moeten!
,Wat door den Meester werd gedaan,
Neemt dat ale voorbeeld aan!"
Zoo wij des Heeren woord onthielden
En nooit, door valsehe schaamte hard,
Door ons een dienst geweigerd werd,
Zoo we aan der broedren voeten knielden,
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Waar 't pas had, tot hors hulp gereed,
Zooals de Heiland deed
Indian w j nimmermeer vergaten,
Hoe van ears liefde, noon verkoeld,
Die a t}jd 's naasten vreagd bedoelt,
Hij 't voorbeeld ons heeft nagelaten
W zouden baler zjjn in 't oog
Van onzen Heer omhoog!

Br
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Toen h}j zign b jzijn was ontvloden,
When Jezus, in den laatsten nacht,
De bittre bate had geboden,
Die al zjjn blood ears 't gisten bracht
Toen Judas, om, near 't woord des Hearse,
Met haast to doen hetgeen hij deed,
Zjjn heilig aangezicht vermeed,
Om met then kus terug to keeren!
Toen de }jsljjke ore was gekomen,
Waarm de kampstrjd aan zou gears,
Word op z"n wezen nmets vernomen
Dat angst of droef heid kon verraftn
H }j zag in wet H j zou beginners,
In ieder foltring Hem bereid,
Al zjjn aanstaande heerl}jkheid,
En in zjn strjden 't overwinnen .
No g eons tot de Elve tan gesproken,
Van liefde en eendracht, mood en tro
Toen heeft H}} plechtig 't brood gebroken,
Dear elk van hen van eten zou .
Toen heeft Hjj, aan then heilgen dissche,
Den laatsten baker om doen gears,
Zoo ale 't nog heden wordt gedaan,
Ter maaltjjd der gedachtenisse .
Beeldspraak van de felste smart
(ebroken brood, vergoten w}jn !
Moot gj voor m}jn geloovig harts
Van 's Heilands dood de teeknen jn!
Gewis z jn lichaam word verbroken,
Om m}~ to redden van 't verderf,
Z}jn hand door grh'ofd, zjjn z j' doorstoken,
Opdat ik Gods gene verwerf.
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Als ik 't gebroken brood tan ete,
En proeve den vergoten wijn,
Min Heiland! tat ik nooit vergete
root min zonden zi'n!
Hoe veel en g root
J
U scheme,
tat ik voor n j]zelf m j
overtuigd van Gods gene,
Van uw gewijde tafel ga,
Op nieuw versterkt in uwen name.

B.

(ETI{SEMAN~.
MATTH . XXVI V .
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Gfethsemane! gij waart een pleats des jdens!
G j hebt zj~ n smart gezien,
Zjjn schrikljjkste missehien!
Zijn droevigst' angst en 't hevigste jns strijdens!
Toen op zjJn zachte ziel
Geheel de zwaarte vlel
Van alles wet Hjj nit moest staan en dulden,
Eer alles was volbracht,
En in een schrikbren nacht
dl de "slijkheen des doods jn borst vervulden
En H}j then zondenlast
Zich voelde op 't hoofd getast,
Waarvoor z}jn bloed aan 't haatlijk kruis zou stroomen .
Die ure viel Hem bangst
H}j sidderde van angst,
Gethsemane ! in 't lommer van uw boomers.
Gethsemand, g}j zaagt Hem neergebogen
Met bloedig tweet bedekt
Dat van zijn leden lekt,
Ten hemel slaan z jn droevi smeekende oogen
,O God, zoo 't moog j k z}j,
Deer beker ga voorbj
,Maar niet m}jn wil, uw wil geschiede, o Vaderl"
Dus klinkt tot driemaal toe
Z jn beds, droef to moe,
Opdat Hjj kracht in 't smeekgebed vergader'.
Toen, moedig opgestaan,
Zaagt gij Hem aangedaan
Met kalmte en moed en sterkte van den hoogen,
En bid de bleeke mean
Hun in 't gemoete gears,
Wier bends kwam bloeddorstig aangetogen .
Gethsdman ! de trouwsten der getrouwen
Zaagt gjj ter aard gebukt,
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Door sluimerzucht gedrukt,
Onmachti 't oog op Hem gericht to honen
Gig zaagt der boozen macht,
B}j 't duister van dien nacht,
Uw stillen hof baldadig binnenrukken
En d' eerste van den drom
't Verradersch wellekom,
Den valschen kus op Jezus lippen drukken .
Toen grepen zij den Heer,
Hij bond Been tegenweer
Gjj zaagt geen hulp van Englen hem begeeren
Maar wel hebt gij gehoord
Zijn zacht en vredig woord,
Als Hij gebood, het zwaard ter schee to keeren,
Gethseman~! gij zaagt den Heer verlaten
Van heel zijn Jongrenstoet,
En volgen 't snood gebroed
G eduldig en alleen langs Salems straten.
Welnu, de boosheid zal
Den Koning van 't heelal
Beticbten, slaan, bespotten, doemen, slack
Ma,ar in uw duisterheid
Heeft Hij zich voorbereid
Tot alley wat zi,jn ziele staat to wachten .
Dies zal, zoo lang deze aard
Des Heilands naam bewaart,
Het vroom geloof gedenken aan uw stele,
Bij 't pemzen telken keer
op 't lijden van den Heer,
Die, door zjjn loden, ons den zoen braeht en den vrede,
B.
JUDAS .
MATrg .

%%VIL v .
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Geldzucht, wortel alley zonden!
Waar wordt een gruweldaad gevonden,
Zoo schendig, zoo veracht,
'aartoe' gi,j niet vervoert het menscheljk geslaeht!
Hoe kon uw macht een Judas dwmgen,
Dat voor een handvol zilverlingen,
( Boosheid! al to groot!)
H j 's levens Vorst verried en leverde in den dood!
Waarheen, waarheen, gij ongetrouwe?
Keer, voor bet schelmstuk u berouwe,
Nog kunt gj 't Judas, keer!
Bevlek uw handen niet aan 't bloed van uwen Heer!
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Wacht, wacht u wel, des Heilgen levee
Voor nietig, geld ten roof to geven!
floor de mspraak van uw hart!
Het sloeg voor Jezus . eer 't een proof des duivels werd .
Maar neen, geen vroeg berouw verzacht u
De nacht is daar, de bende wacht u
Gij zult het feit bestaan!
De rooverstoet treedt toe, en booswicht! gj vooraan .
Hij komt met sabelen en stokken
Als .op een moorder aangetrokken,
B~~ bloedig fakkelhcht .
En gij (dit was de leas) gij trust Hem voor 't gezicht .
Straks strekken zich der boozers handers
Tot Hem met ketenen en banden
Valsehe, valsehe true!
Verkoopt en levert gij des Menschen Zoon aldus?
Verkoopt g , op zoo snoode wijze,
Verkoopt giJ , tot zoo kleinen prize,
Dat kostelijke bloed,
Dat bloed, dat one den zoen des hemels troopers moet?
En kan dit zacht en vriendlijk wezen
Uw steenen harte niet belezen ?
Staat, dunkt u, zjjn gelaat
Miii minzaam dan het plag, omdat het droever staat?
Hoe hard Hem 't boos geweld moog wezen,
Gij .vindt zoo zacht Hem als voordezen
Zj,jn vmger maakt gezond
Een uit den woesten hoop, door Simons staal gewond,
En geeft den drlftigen een teeken
Dat nutloos slagzwaard op to steken,
En zegt hem ernstlg aan
,Wie met den zwaarde slant, die zal er mee vergaan ."
Uw oog (voor 't laatst van heel uw levee!)
Ziet Hem een heldre proeve geven
Van goddelijke macht.
Als heel het woedend rot, dat gij hebt meegebraeht,
Alleen maar op ,t gelaten vra gee
,alien zoekt gij!ieden ?" worth geslagen
Met doodssehrik in 't verstand,
En, op zijn woord ,Ik bee 't", ternederstort in 't zand .
Zoo z}jn dan uw verstokte zinnen
Door groot• nosh goelijkheid to winners
Het bloedloon, u beloofd,
Heeft, Judas, binnen u de reden uitgedoofd.
Gij doet Hem fluke gevloekte banden
Om heihge armen slaan en handers,
Gij legt Hem boeien aan,
Hem, die u van den boei des duivels zoeht to ontslaan .
De Meester wordt aldus geLonden,
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Door u, , z}jn haters toegezonden,
En g} op staanden voet,
G}j woekert u, _blj 't geld, een kanker in 't gemoed,
Als flu zjn vonnis was gesproken,
Zoo is u t steenen hart gabroken,
Zoo hebt gJ
ij 't vloekbaar geld
Aan t vloekbaar , eedgespan wanhopig toegeteld
Zoo hebt gi , voor hun oog getreden,
Geheel uw zwarte schuld beleden,
En de onschuld van uw Heer
Den Priesteren betuigd maar 't kocht hun proof met wear.
Toen, dear j spottend u verstieten,
Dear ze u wreedaardigtoezien lie
Wie t j hun geld daarheen,
En zocht den duistren dood, dear t licht u haatl~k echeen.
Droevig einde . schrikl jk sterven!
Om luttelzilvers to verwerven,
Hebt gj dit fait bestaan .
Na sterft gj zonder hoop, - en de eeuwigheid breekt aan!

S
S
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DE OVEEPRIEBTERS.
MATTH. XXVI, XXVII .

Ziedaar den nacht, den zwartsten nacht
Het uur der boozen en hun macht
Ziedaar den Raad der heilge mannen!
Z j hadden lan
enoe esmacht
Den "zen Leeraarg't net tte spannen!
Nu zij de gruweldaad volbracht.

q

Want voor hun grjnzende oogen staat
Het weerloos voorwerp van hun heat,
Die al hun huichlari' ontblootte
Maar wien 't geidgierige verraad
Eens vol lin s in hun moordkuil stootte,
En diez jn vonnis tegengaat.

G
rt

HiJj, die hun hoogmoed heeft verneer d,
Met wie hun trots veracht, verkeerd,
En 't needri hart heeft aan enomen
Hun lofspraak nimmermee ebegeerd,
En t zacht gemoed der stile vromen
Meer den hun priestermom vereerd
Die Isrel tot zich heeft genood,
Qerkwikt heeft met des levees brood,
Een vriend van weezen was en armen,
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Een redder was in ieder nood,
Voor alien troost had en erbarmen,
En niemand, niemand buitensloot.
Maar die, met onverschrokken moed,
Ook hun zjjn tending kennen doet,
De boetrede opheft voor hun ooren,
Hun van des hemels toorne load
En 's Heeren strenge straffen ooren,
En van zichzelven schrikken doet.
u staat Hij voor hen. Hoe genet
Hun oog, dear 't Hem gebonden ziet,
Aangroven spot ten proof gegeven
Gj snoodaards! tergt zjjn almacht nlet !
Een woord van Hem, hoe zoudt gj,j beven , . . !
Maar neon! Hjj zwijgt Gods wil geschied'!
Treedt, valsche Tuigen, treedt hervoort!
ten misgreep, eon misdadig woord
Volstaat om t vonuis uit to spreken!
Maar waarom langer u gehoord?
Dus is hot schendig stuk besteken
Het zal goon straf zijn, maar eon woord .
Dear vraagt Hem 't hoofd der weerpart}j,
Of h j Gods Zoon, de Christus zij ?
Eon duidhlk antwoord staaft dat vragen .
En aanstonds scheurt de huichlarU
Hear kleedren, als om rouw to dragon,
En spreekt hot vonnis Sterve H !
Maar nog ontbreekt hot hun aan moed
Hun hand to verven met zjjn blood
Uitheemsche macht zal 't veilger plengen
En ijlings haast zich 't snood gebroed
Hun doemhng den Romein to brengen,
Die 't schendig feit voldingen moot .
Dear ml hun list de zwakke kracht
Des Landvoogds lokken in hun macht,
Hun moordgeschreeuw zjjn hart versagen
Dear zullen ze over 't nageslacht
Des hemels felle bloedwraak dagen
En 't schrik jk offer is gebracht .

I .

Verblinden, jai u volgt de straf
Do Heiden breekt uw moron af
IIw tempeldak gaat op in vlammen
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Uw nakrooet beam den zwerverstaf
Verachting volgt de onteerde Stammers,
In 't vreemde land, near 't vreemde graf I
PETRus.
MAnn. XIV. v.
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Ale al de andren van Hem vloden,
In dien sehrikkelijken nacht,
Toen de Heiland door de snooden
Werd voor Salems read gebraeht,
Heeft zich Petrus willen dragen
Als veel moediger en trouw,
Tot h}j door een slechte vrouw
Droevig is uit 't veld geslagen.
,Eer ik me ears u ergren zoude,
r Meester, wet u ooit gesehied',
,Eer mij ooit uw vriendschap rouwde,
Eer ik uwe zij' verhet,
Eerder zou 'k min vrijheid derven
Eerder den k van u seheid !
,Heer! zie bier! ik ben bereid
,Ook den dood met u to sterven."
Maar op 's Heilands heilig wezen
Zich een droevig lachje groeft
,Eer de morgen is verrezen,
r Petrus, wordt uw trouw beproefd .
,Eer de bean zich tweemaal hooren
,Doet, als hij voor 't licht ontwaakt,
,,Hebt gjj drtemaal mij verzaakt!"
Dat klonk hard in Petrus ooren .
Schoon hiJ' uitviel met den zwaards,
In uw hof, Gethseman~ !
Toen de schrik ook hem vervaarde,
Vlood hij met de b •oedren mee.
Maar weer sehaamt hij zich dat vlieden,
En hij dringt zich in den stoet,
Die aan Jezus knelt zijn moed,
Als de Priestren zich berieden .
Dies hj 't schouwspel overblikte,
Wear gears menseh aan keeren mag
Toen een dienstmaagd hem verschrikte,
Die hem diep in de oogen zag
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,flier is," klonk hot door de zale,
,Eon
van die met Jezus gaan ."
Neon!"
sprak Petrus maar de haan
Kraaide luid voor de eerste male .
Als hjj nu, met bleeke wangen,
Siddrend deinsde van de plek,
Heeft hem nieuwe schrik bevangen
In de poort van 't voorvertrek,
Wear de dienaars op hem wezen
Als een volger van den Heer
Maar jn mood ontkende 't weer
,Hem was mots gemeens met dew ."
Telkens banger en bedeesder,
Staat hem 't tweet op 't bleek gelaat,
Ieder blik maakt hem bevreesder,
Ieder woord hem nederslaat.
Tbch wil hij zijn angst ontveinzen
Toch, opdat zjn blooheid niet
Al to duidljjk zich verried, .
Als men straks hem of tag denizen.
Maar de woorden, die des Heeren

Naam verloochenden dus mid,

Om verdenking of to keeren,
Brachten door hun klank hem nit .
Toen, ten uiterste gedreven,
Zwoer hij met, een dieren eed . . . .
Als de haan zijn morgenkreet
Andermaal heeft aangeheven .
Petrus! hoe heeft dat geklonken
In uw ooren, in uw ziel?
Hoe de blik u toegeblonken,
Die van Jezus op u viol?
Ach! dear vliedt gsiddrend henen,
Tot in 't innigst hart verplet,
Om uw trotsche zwakheid met
Bittre tranen to beweenen .

B.
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Schrei Petrus! laat uw tranen stroomen,
Beween uw kwaad !
De trots is voor den val gekomen,
&ls 't doorgaans gaat .
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Schrei uit dam om uw schuld to boeten!
Al ki~nt gj u
Niet vallen aan des Meeeters voeten
Toch ziet Hij U.
Toch weet H j dat uw hart van rouwe,
Van droef held breekt,
En kiemen van een beter trouwe
In 't binnenst kweekt.
Mochten wij van Petrus leeren
Ons hart doorzien!
Daar is verloochening des Heeren
Niet vreemd misschien .
Daar ieder die zich zelf veroordeelt,
Als Hem ontrouw
Die zie op Petrus, en o~ t voorbeeld
Van diens berouw .
DR

B.

GEESELING.

MARE. $V.

-
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Moest ge ook de strengheid nog van Homes tuchtroe smaken,
Jezus overgoed!
Ach! mocht uw lichaam niet aan 't schendig bout geraken,
Tenzij door felle roen gepurperd in z}jn bloed?
Had dan de rechter zich niet grof genoeg vergrepen,
Dat hjj U dus verwees?
Dus schuldeloos verwees ? ach ! moest h nog met zweepen
En roeden martelen uw teer en heilig vleesch?
De beulen toonen zich elk evenzeer verbolgen
Hun krachten beulen seam
Ik zie op elken slag een open wonde volgen,
op elken wederslag een purperroode stream .
Ai mij ! ai mij ! die zweep komt op de teere lenden,
Die op de ribben aan !
, Min versteende ziel! zie, zie op wet ellenden
En smarten uwen Heer uw snoode zonden staan .
Aanschouwers! hoe? Uw oog ken die mishandling dulden
Ach! weet gij wien men sleet?
Men slant den trouwen borg, die voor al 's wergilds schulden,
Den borge, die voor mijn, die voor uw schulden staat.
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Wilt, beulen, aan dot vleesch uw hand met verder schenden!
Roert, roert ze niet zoo vlug!
(gelooft bet vrij !) viel nutter op uw lenders,
DieDIe
Die op des rechters borst, en deze op mijnen rug .
Verkeerde rechter! zie deer opgereten zijden
Dit vleesch, dat bloedrood ziet
Kunt gij dit liJ'den zien, ontkleed van medel jden?
Dit weenende gelaat, en, wreede! weent gj niet'
Ach! als men eindelUk hear krachten ziet verflauwen,
Valt de onsahuld, half vermoord
En zwijmende, nit de hand der beulen in de klauwen
Des woedenden soldaats, die alle deernis smoort.
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Hier wordt ze weer bespot, bespogen en geslagen,
En van gewaad beroofd
Hier doet men hear om 't lijf een slet van purper dragen,
Eon spotstaf in de hand, een zotskroon om hot hoofd .

~,

a

Nog meer! de distelkroon . Hem om bet hoofd gewonden,
(Ondragel~ke boon .)
Die sleet en drukt men neer, opdat H j,~ zoo veel wonders
Drag dragen ears zjjn hoofd, als prikkels aan die kroon .
G}j, m}jn zondig hart! terstond van spijt ontsteken,
Ook om eon klein verwjjt,
Zie wet uw Koning lijdt, ja ljjdt om uw gebreken,
Ja schuldeloos, en stil, en zonder morren ljdt!
Ja, zie Hem aan, min ziel, zie zijn verwonde leden!
Het is zjjns rechters wensch
Die Hem, aldus, versierd, doet voor elks oogen treden
En elk vermaant tot zien, en roept „Zie dear den mensch!"
Den mensch? - Den zone Gods, des Hemels welgevallen,
Verdrukt van helsehen njjd!
Voor alien staat Hij bier, bier staat Hij om one alien,
Aan alien doende zien wet Hij voor alien ljdt.
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I'YLATUS .
MITTS. XXVII. V.
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Pilatus! hoe? gij durft de hand in 't water steken,
En roemt u vr}l van 't onrecht dat geschiedt!
Zoo waart gj den z jn Rechter niet,
Of niet in staat Hem vrjj to spreken?

~,
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Lafhartige! Gjj hadt geen schuld in Hem gevonden
En waarom dan z jn onschuld niet gered?
Maar Hem, in spijt van recht en wet,
Den vuigen spotter i) toegezonden?
Gi ziet geen schuld. Maar om aan snooden to behagen,
Wier helsche macht uw angstig hart beklemt,
Wilt gig den bloedkreet, dlen zip stemt,
Af koopen met uw geeselslagen .

C

Gi' ziet een schuld. Gj' hoort uw ee ass bane droomen
JG}j aaz elt, hoort en ~draalt, en hoort alweer
Maar toch, gj neigt u immer meer
Het schuldloos bloed to laten stroomen.
Blooharte yeas, de guest sans Keizers to verbeuren
Gli bebt op 't laatst het schriklijk plait beslist!
Geluk, o Joden ! met die list
Nu zal men Hem tar krulspaal sleuren !
Maar gij, o Rechter! wascht in onschuld u de handen?
Zeg ons, zeg ons niet dat gij 't gelooft!
Dit vonnis drukt u zwaar op 't hoofd,
Pit bloed zal u op 't harts branden .
En toch, indien nog thane u 't valsche vonnis rouwde,
Zoo kan hat bloed, dat gj vergleten last,
Ook u nog zuivren van dat kwaad,
Opdat hat u de ziel behoude .
Straks, ale door hand en voet de nagel wordt gedreven,
Te midden van der beulen schendlg woen,
Bidt Hi,j den Vader to vergeven
Aan die niet weten wat zij dose!
Die bee geldt u mocht slechts uw hart ze niet weerstreven.
B.
$IMON VAN CYBENE.
Lux. XXHI V .

' Herodes.

.

Hij gaat den dood voor ,de oogen treden,
Aan d' elndpaal van zlln moellj~k pad
Wel heeft H }'~ leads genoeg geleden,
Sinds Hij den Hof der Smart betrad!
H j heeft hue lastertaal verdragen,
Hun schimp, hue spot, hue doornenkrans,
Hun vuistslag en hue geeselslagen
Hij torst hue sehandl}jk kruishout thane .
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Hoe wordt die least zoo naamloos edel
Door zoo gevloekt een last gedrukt!
Hoe houdt Hij d' cans zoo hoogen schedel
Vermoeid en flauw tar aard gebukt !
Dit is to veal ! Na zoo veal plagen
En ziel en lichaam aangedaan,
Nog 't gruwelhout to moeten dragen,
En t ri,jzend voetpad op to gaan .

q
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Waarom nit alien u gekoren,
Cyrener, die van d' akker keert?
Omdat ge een lakend woord doet hooren?
Omdat u s Heilands mocha deert?
Omdat ge een lijder durft beklagen,
Die dus zijn doodsuur tegenging?
Omdat uw oog hen schijnt to vragen
Waartoe ook daze foltering?

(
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Zoo langzaam droegen Hem zijn meters,
Zoo moeizaam vial de wag tar toot,
Bat hun, die Hem geleiden moeten,
De traagheid van zijn tred verdroot
Als H~j nu krachtloos neerzonk, grepen
Ze een vreemdhng aan, coon Hem bereid
Het kruis ten heuvel op to slepen,
Waarheen de wag des jammers leidt.

Omdat •een traan blinkt in uw oogen ?
Of wj ge uw oogen sluit en dekt,
Zoo ras de stoat komt aangetogen,
Die naar de afschuwbre strafplaats trekt?
Omdat ze in uw verteederd wezen,
Uw blikken op den Heer gevest,
Een hefde voor den ljder lazes,
Wel gaarne tot zjin dienst geprest?

g
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hiaar wat u tot die task mocht nopen -.
Een schoon, een heer jk voorrecht was 't
De Liefde kon niets hevers hopes
Dan zich to kwj~ ten van then last .
, Heilig was de dienst voorzeker
Uw hart, en zalig boven mast
Een zoete droppel in den baker
Van die zijn doodsuur tegengaat!
Oat valt aan geenen der getrouwen,
Gees der Disciples meet to beurt -Zi • bl•• ven aehter en aanschouwen
Hun Heer, met oogen rood getreurd

'
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I aar ach! j mogen nets dan klagen,
Van Hem en van zijn kruis geweerd , Had een Petrus 't mogen di agen,
Wien schuldbesef het hart verteert !
Een andre Simon mag het torsen
Bet eenigst vriendeljjk gelaat,
Te midden van de wreede' en norschen
Wier kring zich om den Heiland slaat
En de eenge die met medehjden
op d' armen lijder nederblikt,
En van een deel Hem wil bevr}jden
Van wat de boosheid heeft beschikt .
Hem, die in alle ramp en nooden
De liefste en trouwste helper was,
En meer dan bjjstand heeft geboden,
De smart vertroostte, en 't leed genas
Hem, die den zwakke niet list kermen,
Maar heeft gesteund en opgericht,
Hem toont hjj heden zijn erbarmen, Zoete dienst, o dlere plicht!

En Simon! was het u ears 't harts
Niet wel en zalig na dien tijd?
Bleef niet voortaan, in vreugde en smarts
Uw levers aan den Heer gew}jd?
Verscheen niet vaak voor uw gedachten,
Heeft u in 't sterfuur niet verkwikt,
Het vriendljjk dankend oo des Zachten,
Zooals het u had toegeblikt ?
DE ZEVEN KRUI$WOOEDEN .
MATTE. XXVII. MARK . ZVI . Lug . %%III . Jog. XIS.

Als men Jezus heilge handers
aan d' onheilgen kruispaal sloeg,
Was het heerl jk om to aanschouwen
hoe H}j smaad en smart verdroeg
Bjj het klinken van den hamer,
die Hem hand en voet deed bloen,
Bad Hjj VADSB ! o VERGEEF 'T HUN
DIE NIET ' ETEN WAT ZIJ DONE.

Als de nevens Hem gekruiste
aan z}ln onschuld hulde deed,
Vond h}j Hem, hoe afgemarteld,
nog tot liefde en troost gereed
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Ja, die bade vond genade
,Hear, edenk hierna ears mjj !"
HXDEN ZtTLT G~IJ, sprak de feiland,
'T PARADIJ$ ZIEN, AM! MIJN ZIJ.

Ale de Heiland aan hat kruishout
tusschen aarde en hemel hing,
Zag H j nog zijn lieve Moeder
en zijn liefsten Volgehng
VROUWE, sprak hjj, zIB IIw ZONE!
dear HJ 't oog op dezen sloeg
Teen, tot dezen ZIL uw MOEDER !
't Was voor hear en hem genoeg.

Als de duisternis den heuvel
met ears dikken mist omtoog,
Die den mood der spotters snoerde
en hors hart met schrik bewoog
Toen, in 't uiterst der benauwdheid, ,
met een schrikke jk geluid,
Riep de Heer hat ELI ELI,
LAMA $ABACHTANI ult.
Als des Heilands eind genaakte,
en hat scheidend levenslicht
Nog de laatste flikkring spreidde
voor jn halfgebluscht gezicht
Sprak H j voor de v fde male,
uitte zjjn verschroeide borst
De aerate klachte tot zijn beulen
in hat deernlswaaard MIJ DoRST!

Toen was 't oogenblik op handers,
dat een eind maakte aan zijn lot
't Oogenblik, dat aarde en hemel
zou verzoenen, ons met God
Als de profetie vervuld was,
en hat vlekloos Lam geslacht
Jezus riep met groote stemma
't menschenreddend ' T Is VOLBRACHT.
Nog en woord klinkt van z}jn lippen,
ear zjjn hoofd tar nederz}jgt
Eer zijn afgefoolde boezem
van den bangers doodssnik hijgt
VADER ! roept Hij, IN uw HANDEN
G}EEF IS OVER MIJNEN GEEBT !

Daarop stierf Hjj smart en }jden,
dood en doodsangst was geweest .

B.
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MATTE. XXOII. MARE. %YI. LUL XXIII. Jo$. %IR.

Ja, Jezus stierf het leed is uitgeleden,
Wear 't weeks hart van beeft
Het werk voleind, waarvoor Hij heeft geleefd,
De strijd volstreden .
H}j stierf, z}jn hoofd hangt op zijn borst gezonken,
Gansch slap en machteloos
De bittre schaal des lijdens en des doode
Is uitgedronken.
Hij stierf, en schoon zijn zijde wordt doorstoken
Met de ijzren punt der laps,
Hem wordt zoo houdt de profetie hear glass,)
Gees been gebroken .
Hij stierf Hij is voor ons, voor ons gestorven
Ons bracht Hj 't leven aan
HIj heeft voor ons de schuld bij God voldaan,
En zoen verworven.
Hij stierf. MjJn ziel! Gij hebt zooveel misdreven,
G} hebt den dood verdiend
Geloof in Hem, in uw gestorven Vriend,
Zoo zult gij leven .
B.
DE BEGRAFENIS .
JOE. XIx. o.
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I.
DE AFNEMING .

Nu zal g een kwaad der aard meer deren
Den Heer der Heeren
Nu is zijn leed voorbjjgegaan
Nu randt, van 't lichaam afgescheiden,
Noch Jood noch Heiden
Zijn ziel meer aan .
Nu helpt een vriendenhand zijn leden
Zacht near beneden,
En neemt ze 't smaadlijk kruishout af
Nu leg en treurende getrouwen
En droeve vrouwen
Hem weg in 't graf.
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Nu wedervaart den dooden Heere
Rechtmati a sere
Het sneeuwwit l nwaad dekt jn lees,
En specerije, die z strooien
In al de plooien,
Geurt om Hem been .
Een nieuwe grotto zal omvatten
Dies schat der schatten,
Met zooveel droef geschrei beweend
Daar zal Hij, na zooveel verdrieten,
De rust genieten
Die 't graf verleent.

a
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JOZEF VAN ARIMATHEA.
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Arimathe~r! boven alien
Roemt u ons harts hoog
U is eon boil to beurt gevallen,
Benijdbaar in ons oog .
Gij hebt uw onbeschroomde gangen
Ten landvoogd heengericht.
En 't licbaam uit zijn hand ontvangen,
Pat in uw grafplaats ligt .
Zie, als Hij omging door de streken
Van 't onerkentljk land,
Met wonderdoen en zegenspreken,
Met kracht van woord en hand,
Vat vond H~, al gesloten deuren,
Bij menig trotschen Jood !
Hoe zeldzaam mocht hot Hem gebeuren
Dat Hij word in genood .
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De vossen hadden buns holes,
.. De vogels nesten, waar
zh zich voor hitte en kou verseholen,
En dekten voor gevaar
Maar van zichzelven moest Hjj zeggen
Hem was gees plants bewust,
Waar Hij bet hoofd kon nederleggen,
Verzekerd van zijn rust .
Van wie in Isrel gastvrij waxen,
Naar vad&ljke deugd,
Nam slechts bet dak der tollenaren
Hem op met ware vreugd .
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't Getal was klein der , trouwe vrienden,
Die met eon vrooljjk hart
Hem volgden, uit hun goedren dienden,
En deelden in zijn smart.
Aan dozen hebt ge u aangesloten,
Discipel van den Heer!
Gij schaamt u onder Isrels grooten
Zjn heilgen naam niet moor .
GU wilt zjn dierbaar hchaam dragon
Near 't graf, dat u behoort
Daar zal goon boosheid Hem belagen
Daar rust fl j ongestoord.

C

Jozef ! heilig is nadezen
Die grafplaats van den Heer!
Hoe zalig za de rust u wezen
Dealt g}j er zelf in floor
Hoe rustig zult gij nederleggen
Uw hoofd, dear God u riep
,'k Ga slapen," zult gij stervend zeggen,
~Waar eons mjn Heiland sliep .

HET GBAP.

Eindpaal van mijn , aardschen loop
En verslinder van mjn leven!
Zal ik angsti~ voor u beven,
Zonder uitzieht, zonder hoop?
Zal ik bang zijn en ontsteld,
Ale mijn pad u tegenhelt?
r

u
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Neon mijn Heiland ging mij voor
Vriendlijk hebt gij Hem ontvangen,
Daar Hij ruste mocht erlangen
Na eon moeizaam levensepoor
't Was eerst in uw donkren schoot
Dat Hij waarl}jk rust genoot .
Moedig, willig volg ik flu
'k Wil hot uur begeerljk vmden,
Dat ik met al 's Heilands vrinden
Vredig rusten zal in u
Wear m}j flood noch bngeval,
Ramp noch kwaad verschrikken zal .

?
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Zoo ik levend Hem behoor,
Leidt Hj mij op zachte wegen,
Overstroomt Hij m}j met zegen,
Licht Hjj met zjjn lamp m j voor
Ook tot in uw donkren nacht
Strekt zich nit mijns Heilands macht .
Zoo Hij-zelf uw kuil bezocht
Dat brengt vrede, heil en zegen
Allen, die dear z jn gelegen,
Na den jongsten ademtocht
Ook het graf behoort Hem toe,
Wien ik juichend hulde doe.
Stortte ik morgen in u peer,
'k Zou des niet wanhopig wezen
Hj,~ mag graf , en dood niet vreezen,
Die zlch vrlend noemt van den Heer
Jezus stierf, zoo sterve ook ik!
Hem behoort m}jn jongste snik !
DE OP$TANDING}.
MATTH. XXVIII.
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DE WACRTEEB.

Geef waakzaam acht,
Romeinsche wacht!
Het wend zoo streng u aanbevolen .
Verzegeld hebben zjj den steep
De zorge rust op u alleen,
Dat thane het ljlk niet z ,j gestolen!
De boosheid tobde lang zich af,
Hoe zij hear v}jand best zou vangon,
Totdat zij Hem aan 't kruis zag hangers
Nu ligt Hj neder in dit graf!
Daarom, o wacht!
Geef waakzaam acht.
De priesterschaar
Ziet n g gevaar
Want Jezus had dit woord gesproken,
Dat Hj alleen ter dood zou gears,
Om levend weder op to steep,
Ale 't derde licht was aangebroken.
Veel teeknen gaf Hij van z jn macht,
Ln ~choon hun hoogmoed 't niet geloofde .
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Zoo z jjn discipelschaar Hem roofde,
Verkreeg die leugen sch}ln en kracht,
Daarom, o wacht!
Geef waakzaam acht .

C
C

(r
L

G

C

CL

C

't $ waar, hunn' stoet
Ontbrak de mood,
Hem na to treden op z jn wegen
En zoo z durfden, hun ontbreekt
De lust, die zulk een stuk besteekt,
En t aantal om bet felt to plegen
En zoo z j 't lee den, zou een hjk
Dat ze in gehe men hook verstaken
Des kruishngs dood ten leugen makes
En geven van zijn levee blijk
Nochtans, o wacht!
Geef waakzaam acht.
Des Priestren hart

Slant nog benard
Van stille en slecht verheelde zorgen .
Het is 't geweten dat hen jaagt,
En hen met dulzend vreezen plaagt,
Gel"k een worm in 't hart verborgen .
Wel is het gruwelstuk geslaagd
bfaar telkens met inwendig schrikken,
lien ze om zich been met schuwe bllkkeD,
Of daar gees spook van wrake daagt.
Daarom, o wacht!
Geef waakzaam acht .
Voor u gees rust,
G een sluimerlust !
I aar kondt a ook ansche benders wens -Vergeefs! waar hooger macht genaakt ,
Die al uw moed to schande maakt,
En al uw wapens of kan keens .
Want blijken zal hot dezen nacht,
Of wien de dood bier houdt gebonden
De Christus is, van God gezonden,
Of dat deze aard eon andren wacht.
Dies, wachters ! waakt,
Hot uur genaakt l
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Stil is de Nacht en zwart
En schrikbaar voor het hart
Elk legt ale in zijn graf,
Eon pool het levee of,
En toont zich in dien schijn,
Waarm men dood zal zjjn
Des levees laid erucht
Smoort in zjjn dlkke lucht
Stil is de Nacht en zwart,
En schrikbaar voor het hart .
Maar ale het Morgenrood
Dees dagelijkschen dood
Met heldren glens beschijnt,
Zie hoe zijn schrik verdwijnt!
Het Levee heft zich op,
Met speller harteklop
't Geluid ontwaakt en groet
Den vrooljk' ochtendgloed
De boei des slaaps valt peer,
En de aarde vreest niet meer.

Maaru, o Zondagnacht!
Is b }lder toegedacht
Een heldrer ochtendschijn
Zal heden de uwe zijn
Uw rzend morgenrood
Beschijnt den waren dood
Met levee, wear geen nacht
Mee beurt houdt of op wacht
Met licht, welks stralengloed
De zon verbleeken doet .

Goods Englen dalen of
En oopnen Christus 't graft
Hun hoofd omstraalt een krans
Als bliksemlicht van glens
Maar Christus aangezicht
Blinkt van een schooner licht
Het is de klare straal
Van 's Heilands zegepraal,
Die dood en hel verwon
Hot is de Nieuwe Zon
r

De Zon vaii schooner dag
Dan mensc'henoog ooit zag
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De Zon van hooger lucht,
Waarnaar al 't schepsel zucht
De Zon, die 't licht verspreidt
Van onze onsterfljkheid! -Zon, die de card verhcht!
Hoe mat werd uw gezicht,
Hoe stak uw schittring af,
Bj 't licht nit Christus graft
Licht van den derden dag, Sinds H j to rusten lag
In 't dmster der spelonk,
Waarin Hij nederzonk,
Gegroet! heel de aarde viert
Den dag, waarop $ wierdt!
- Maar meerder Gj gegroet!
Gj, meer dan zonnegloed,
Gb, eeuwig, hemelsch Licht,
Waar alle zon b}j zwicht !
Sinds uw verrjjzenis
Geen graf meer duister is!
G j wept uw liedjjk rood
p 't aanschjjn van den dood
G j maakt de toekomst licht
En helder voor 't gezicht
Hoe zalig wag h}j zi,jn,
Die opziet near uw sch}jn!
Christus, Zon en Heer
De schaduw is niet meer .

B.

DE REEK IS WAARLWB OPGESTALL

Toen 's Heilands Englen 't zegel braken
En wentelden den zwaren steep,
Toen vlood de ontetelde wachter heen,
Met vale doodsverf op de kaken,
En voelde 't hart van siddring sleep
De Heer was waarl}lk opgestaan .
Maar als de Raad der boosheid hoorde
Wat door de wachters was aanschouwd,
Z daadljk met eon handvol gond
't Waarachtige verhaal versmoorde
Hear dacht, de dag der wrack brak can
De Heer was waarlijk opgestaan .

RIJMJ JBBL.

Taar als de rij van zijn vriendinnen,
Droefgeestig in den graf kuil ziet,
Zoo spreekt een Engel ,Vreest gij niet!
,Hjj, then gil zoekt, schuilt hier niet binnen
,Gaat heen zegt zijn Disciplen aan
,De Heer is waarlijk opgestaan ."
,Hoe lieflUk mag die b iJ maar klinken
De lieve Heiland bleef niet dood
Zijn toeven in des aardrijks schoot
Deed schittrender zijn glorie blinken
wig kunnen rustig grafwaarts gaan
De Heer is waarlijk opgestaan .
MARIA VAN MAGIDALA.

Jon. &Y. V.

-

.

Als 't ochtendgrauw een zweem van licht
op 't bleak gezicht
Per lieve Magdalena straalde,
Vriendinne van den Zoon van God
Zoo trad z j naarr de duistre grot,
Waarm H}j daalde.
Met eedlen balsam nadert zj
En specerij,
Om in zijn graf den doode to eeren,
Met de eigen handen, tear en kuisch,
Waarmee zj of hole van het kruis
Den Heer der Heeren .
Maar als zj naar de grafplaats blikt, -»
Wee, haar schrik!
De steep der grotto is weggenomen .
Dies vliedt zij naar de Broedren heen
Maar om droef schreiende en alleen
Terug to komen.
Ja, bitter weenend zit z}j near .
,Waar is haar Heer'
Wie heeft bestaan Hem wag to rooven ?"
- Want weinig moist haar ziel daaraf
Dat goon Hem wegnam nit hot graf,
Dan God hierboven.
Ii .

Met tranen van haar wang gevloeid
Zij 't kruid besproeit,
II
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En al hear meegebrachte geuren
En telkens, schoon 't hear vruchtloos bhjk',
Zoekt wear hear oog 't geliefde lijk,
Met hooploos treuren .
Maar eensklaps wordt dat oog verlicht
Een schoon gezicht
Van Englen treft hear in hear rouwe
Hoe schittert kleed en wezen nit!
En de eene vraagt met zoet geluid
,Wet weznt gij, vrouwe?"
Nu klaa t zij de oude klachte wear
, mis mile Heer!
,Ik weet niet wear zj,~ Hem verborgen!"
En handenwrlngt als buiten read,
Nooit zag men droeviger gelaat,
op blijder morgen .

,Maria!" klinkt hat en nets moor.
,Dat is de Heer!"
Reeds ligt zij snikkende aan z jn voeten!
Wie zaalger den dit vrouwenhart,
Dat zulk eon Heer, na zulk eon smart,
Dus bljj mocht groeten!
'

B.

HEILANDS VEBSCHIJNIIj(EN.

MATTE . XXVIII, Msnx. XVI. Lvs. XXIV.

oa. X% en XXL

Jezus is hot eerst verschenen
aan eon neergebogen Vrouw .
Daarna zag Hem Simon Petrus,
afgema told door berouw
\Tat vertroosting moest, hot wezen
voor zjn diepgeschokte ziel
Dat hem de aanblik van den Heiland
reeds zoo vroeg to beurte viol!
Droevig trad eon tweetal vrienden,
nit de bloedstad huiswaarts been
Ach, bet uitzjcit was vervlogen,
dat bun hart zoo heei jk scheen!
Hjj, die Isrel moest verlossen,
was gestorven aan hot hoot
Was Hij opgest an? Zij hoopten 't
Maar wie hadden Hem aanschouwd ?

RIJMBIJBIIL .

Vrouwen, zwaar bedrukte vrouwen,
wier verbeelding hear bedroog! . .,
Dear verscheen de Heiland zelve
voor burs droefverduisterd oog .
Maar Hij opent hun de Schriften,
en ontgloeit hun 't innig hart,
Tot ze op sans den Heer herkennen,
die des Grafs verwinnaar war d .
Vrede z}j ulieden !" klank bet
nit des Haven Heila~ds mood,
Als H}j zijn beminde Jongren
tussehen hoop en vreeze vond
,'t is gears geest, die tot u nadert
Jezus ziet gij voor u steers
A Schaft mij spijze, dat ik ate,
strekt uw hand uit, raakt mij ears,"
Thomas! kunt gij niet gelooven
wet zoo velar mood getuigt?
Vergt gij aanblik en betasting,
ear uw ongeloof zich buigt?
't Zij ! Zijn liefde zal vergunnen
dat ge eerbiedig nederbukt
Tot bet droevig merle der naaglen,
aan zijn voeten ingedrukt.
, Dan zinkt gj in aanbidding
voor den Opgestane near,
Dan zal Hem uw mond be }jden,
Thomas! als uw God en Heer
Dan zult gj Hem al de 'holds
van 't geloovig harts biers
Maar Hij zal ze zalig spreken,
die gelooven zonder zien.
Petrus, z jt gj nog mistroostig?
Keert gij tot hat visohwant wear?
Als 't Apostelschap onwaardig,
en onwaardig zulk ears Heer?
Dear vertoont Hjj zich ears d' never,
als gij vruchtloos hebt gevischt
Maar Hjj zegent met een wonder
en uw broader zegt Hij is 't!
Ja,

gordt gj u de lenders,
nu doorklieft gjj enel den vloed
Maar, tot voor zijn oog genaderd,
dear ontzinkt op nieuw de moed
flu
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Liefde, schaamte, hoop, en vreeze
wisslen in uw angstig hart,
Als gij neerzit aan den stranddisch,
in verdeeld gevoel verward .
Maar de Heer zal deernis toonen
bij den deemoed van zijn vrind
Driemaal zal de vraag weerklinken,
Simon, of gij Hem bemint ?
Ja, uw stem verstikt in tranen,
maar uw antwoord is gereed
,Heer, Gij west dat , ik u lief heb,
Gjj, die alle dingen west."
Ja, Hij west het, zoos van Jona!
H" vergaf u 't hoofd omhoogl
Gij zult nog de hoeksteen wezen
van zijn kerk en tempelboog.
Zoo ge uw harts nlet voldoen kunt,
daar 't wil boeten voor zjn schuld,
Hj verblijdt u met de tijding
dat gij voor Hem sterven zult.
Veertig dagen, veertig dagen!
schoone dagen van genot,
In het zoet verkeer gesleten
met den hoogen Zoon van God,
Eei H}j oprees naar den hemel,
~, die nit het graf verrees,
H,
Maar nog eerst in s Hemels dingen
zj n disciples onderwees.
Toes beval Hij hun de Blijmaar „
to verkonden wild en zijd
Toes beloofde Hij zijn bjstand
tot het erode van den tijd
Toes den Geest, den Ware' en Heilgen,
die het hart, Zijn dienst getrouw,
Troosten moest en does gedenken,
leeren en doordringen zou.
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H~"- heeft voor 't la,atst den Berg bestegen,
Fn ziin disciplenschaar met Hem
Nu klinkt nog eens "n vriendenstem
En uit zich in den jongsten zegen
Daar r}lst voor hun verb}jsterd oog,
De Heer, nog zegenend omhoog,
En zweeft den ruimen hemel tegen .
Gewis ten hemel moest H j varen,
Die nit den hemel was gedaald
Die onder menschen had gedwaald,
Hernam 't gebied der Englenscharen
Het elfgetal, verstomd van schrik,
Staat met onaf ewenden bilk,
En houdt niet op Hem na to staren.
Maar ras onttrekt Hem aan hunne oo~ear
Ben wolk, die om Hem henen zweeft,
En den verheven Christus heeft
Als met eon wjjd gewaad omtogen.
Is dit de wolke, die voorheen,
op Isrels heiligdom verscheen,
Der heerljjkheid van God den Hoogen?
De Jongren waren diep verslagen,
En hielden 't hoofd ter aard gebukt,
Als van een vreemden droom gedruk
En durfden vraag noch uitroep wa en .
Hun Heer was heer jk weggegaan!
Maar wie, wie zou hun zie voortaan
Qersterken, leeren, onderschragen?
Weer beuren z j den bilk ten hoo en,
of nets meer zichtbaar zjj van Hem!
- Daar vangt hun oor een hemelstem
Twee Englen stonden voor hun oogen
„G j Galileers, staart niet meer!
„Uw Heer komt even zeker weer,
,Als Hj van u is weggetogen!"
Zoo treurt niet ale verlaten weezen,

Seert weder naar Jeruzalem
Gedenkt, vereert, verkondigt Hem
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Hjj xal ook daze smart genezen .
Gaat henen en verwacht den Geest .
} j komt, Rjj komt op 't Pinksterfeest!
De Zone Gods zij luid geprezen!

B.

IL
DE YERECEELUKTE .

Heerljjke Heiland ! vaar op tot uw troop !
De aarde is gored door uw }~den en sterven
Had zj voor u slechts ears distlige kroon,
Heeft z}l ekruisigd Gods eenigen Zoon,
Thane zult Gb schepter en krone verwerven
Dear wear Gj eeuwig en heerlijk regeert,
Tot Gjj den laatsten weerstrever verneert!
Heerl jke Heiland, mar op tot den gloed,
Die U omstraalde v r 's werelds beginners!
De aarde is bespat met uw schuldeloos blood
't Menschdom gored, en zijn zonde, geboet
Zwaar was uw stridden, maar roemr}lk 't verwinnen!
Zwakheid des vleesches en lijden heeft uit
Gij hebt voleindigd de hemel ontsluit!
Stijg den ten hoogen door wolken en zwerk!
De Englen verwachten hors Heer in hun midden !
Zie welgevallig terug op uw work
Regal, bezegel en zuiver uw Kerk
Weep onze Voorsprack bij Hem, dien we aanbi
nlde
Reinig one, heilig one, meek one bereid,
Om u to zien in uw heerelijkheid!
B.
III.

wzJ.

Stjjg, lieve Heiland! stjjg omhoog!
U volgt one oog.
De hemel moat wel zalig wezen
Want GjJ bewoont zijn heerlijk hcht .
Och mochten wij uw aangezicht
Er zien nadezen!
Hoe zullen w}j , hem binnengaan?
Heer, w}ls 't one aan!
Geleid one door daze aardsche wagers

RIJMBIJBEL .

Doorzuiver ons hat echuldig hart,
In zooveel zonde en lust verward,
En schenk uw zegen!
, veal behoeven wj maar meest
Uw goeden Geest
Opdat wij altooe't bests kiezen,
En, wat ons tjd of lot ontroof,
Toch nimmermeer 't oprecht geloof
In u verliezen .
Opdat wjj steeds de smalls paftn
Der godsvrucht gaan,
Altijd gewapend jn ten strijde,
En heihg wandlen aan uw hand
Niet wijkende ter . sliukerkant
Of rechterz~~de!
Opdat wij leven u tar ear,
onze Heer!
En imnler naar volmaaktheid streven
En, pleitende op uw schuldloos bloed,
Met vroom geloof en goeden moed .
Den doodssnik geven .
B.
DE UITBTORTING VAN DEN HEILIGEN GEEBT .
h ANDEL . II.

Een stark gedruisch
Vervult hat Huis,
It Huis, waar de Apostelen eendrachtel}jk verkeeren
't Is alles stil en kalm random,
Toch schudt de wind hat Heiligdom
Hat is de Geest des Heeren .

De Heil'ge kwam
Een zachte vlam
Daalt op hun hoofden near, en flikkert zonder deren
En van hun lippen stroomt geluid
}
Van twintig vreemde talen uit
Het is de Geest des Heeren!
Ge ontzet u, Jood
En Joodegenoot,
Te hooren uit bun moed wat niemand hun kon leeren
Maar wacht u, wacht u voor den spot!
Die nit de A ostlen spreekt is God
Het is de Geest des Heeren !

$IJMBIJBSL.

, knielt dan neer!
Neemt aan den Beer,
Den opgestanen floor, in wien ze u doers gelooven
De godspraak is aan hen vervuld
Daarom bekeert u, boot uw schuld,
En wacht den Geest van boven .
Apostelstoet,
Treed op met mood!
Verkondig den Gekruiste aan Jood en blinders Heiden
U faalt, in Christus naam, Been kracht
Van redenen of wondermacht
De Geest zal u geleiden .

op

Ja, Jezus leeft
De Vader heeft,
z~n gebed, den Geest gezonden in ons midden
Dies wordt op aard de naam ge~vreesd
Van Vad~r, Zoon en Heil'gen Geest,
)ien w ale God aanbidden,

R

GEMENGDE GEDICHTEN .
TWbEDE BURDEL.

Niet dat wij de vljjt tet euren
Van een dichterlljke jeugd,
Of de kunst to nietig keuren,
Dat het hart zich des verhengt.
Neen, gear lame was verloren,
Die der diohtknnst word gewjd.

ALEIDES VERJAARDAG .
an i
.
Fees vroo jk, essche- en elzenbosch
Der N}jenburghsche dreven!
Schud, iepenkroon ! uw blaadren los,
Waardoor de windjes zweven.
Blink in de zone, beukentop !
Die al uw good doe gloren
Steekt, popels I groene spitsen op,

Besneeuw u, hagedoren !
Riek geurig, dune berkentak !
En linde ! sprei uw looverdak,
Waardoor geen zon ken borer .
Voor wie uw' dichter is verloofd,
Is 't lentefeest ekomen.
G j duffjes, klapwiekt om hear hoofd,
Die nestelt in deer boomer !
G j windjes, leegrend dicht bjj huffs,
In duistren den verscholen,
Begroet hear met een zacht gesuis,
Van uit uw groene holen!
En, als z}j uittreedt, weeldrig mos !
Schud mollig op uw bruinen doe,
Bepurperd met violen .
Klein bloembed! vreugde van hear ziel
En toppunt van hear wenschen,
En dat zip, met een staag gekniel,
Ziet groenen en ver$ensen
Verruk hear met een bl jden schat
Van knoppen die beloven,
Ui-tglurende door 't dichte bled,
Met wit en rood vanboven !

AAN BOBIJtT HENDILIH ABNTZENIUS .

En bloom be eert j,~ voor haar vlecht,
En eon, die zij in 't knoopsgat heeht
Van die haar 't hart mocht rooven .
Kom op haar feest haar blij gezicht
Met bljjder glans verkwikken,
Zacht moederoog, en , vroolijk licht
Van kinderljjke bhkken!
En gg, mjjn liefde! vier uw vreugd,
ne uw hoofd met stralen
En
Doe op haar rozeroode jeugd
Uw heldre daging dalen
Wek in haar oog den klaarsten sprank,
En doe in 't sneeuwwit van haar wane
Het helderst blosje pralen!
Maar leg ook, vriendljjker dan ooit,
op does verheugden morgen,
Uw hand op 't voorhoofd, niet geplooid
Door rimpelen van zorgen
Dok 's Hemels zegen van omhoog,
op d' adem der gebeden,
Verbid de tranen voor haar oog,
De dorens voor haar schreden
En zjj haar weg door u bespreid~
Met zachtigheid op zachtigheid
En duizend teederheden .
AAN ROBERT HENDRIK ARNTZENIUS,
NAAB BATAYIA VEBTBEEKENDE.

U zone de zee eon vleiend lied
Gb zaagt slechts lachjes in haar rimpelen,
Slechts heldre starren in 't verschiet,
En geeft u op aan Hollands wimpelen,
Terwjll uw hoop naar 't Oosten ziet .
U volgen lanes den oceaan
En zusterhefde en moedersmarte
Het trouw gebed, de stifle traan,
En menig zncht van 't angstig harte .
In zulk gel~ide zult gjj gaan.
Wel hadt gij gaarne nog vooraf
Uws vaders ze en willen vragen,
Maar, rust hij ook rinds fang in 't graf,
Z}jn achtbren naafn to mogen dragon,
Dien zegen nam goon dood u af .

M
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OP HET VELD VAN WATERLOO . - TUBSCHEN NAME( EN DIXAN~.

voer hem, waar bet lot u voert,
Met eer voor alley braven oogen,
Onslaakbaar aan den plicht gesnoerd,
Wat grond uw schreden drukken molten,
Wat zee zich onder u beroert.
En last gig ook aa,n Hollands strand
Zoo menig ziel in weemoed achter
Haar lot is in deb Heeren hand
En boven is de trouwe Wachter,
Voor u op zee, voor haar aan land.
(ESCHREVEN OP HET VELD VAN WATERLOO .
zee van groene en gelende aren,
Hoe welig golft gj over 't graf
Der sluimerende heldenscharen,
Wier arm Euroop den vrede gaf.
Hoe waant men hier in 't ruischend koren,
Wiens balm nog van bun bloedstroom zwelt!
Der geesten fluisterstem to hooren,
Omzwervende over 't vruchtbaar veld!
De zeisen zal door de akkers weiden,
En de aar valt, als de held weleer,
Maar om een volgend' oogst to spreiden -•
Onsterflijk is der helden eer!
TUSSCHEN NAMEN EN DINANT .
Het hoog gebergt, met oogst gekranst,
Ziet neder op den zilvren vloed,
Die van den schooners morgen lanst,
Door 't lachend landschap bhj begroet
her heft de rots haar kale kruin,
Maar ginder hangt, en daalt, en vloeit
De welige akker, geel en bruin,
Door 't helder zonlicht rjjp gegloeid
En telkens roept mijn ,hart hier .nit.
Ach, waart g}j hier, n jn lief, mfln braid!
Het lags leidak blinkt in 't licht
De steenrots, die tot muur verstrekt,
Schuilt welt in klimop, groen en dicht,
of toont zich grauw, met urns bedekt.
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De jonge vrouw ziet, bl jgezind,
De borate heuvlen langs en road,
En v rhaar speelt haar jongste kind,
Met bloote voetjes, op den grond .
Hoe vroolijk zou m. 't harte slaan,
M'l
l n lieve, waart ~ m eegagaan!
De herder dr" ft met b j gelaat,
. Z n kleine udde langs den zoom
Zj~n~ bruinverbrande jongen waadt
Tot aan de knieen door den stroom
De maaier, met den • strooien hoed,
?yet welgemoed z}ln schooven aan,
En rust aan d' Dover van den vloed,
Van d' oogst en van ziehzelf voldaan
En ik, ik hob slechts ~ n verdriet
Dat gij, m}jn hove! er theta van ziet!
Somwijlen doet ons onze tocht
De kronkling mjjden van den vloed,
Maar eensklaps bhnkt een nieuwe bocht
Ons frisch en glinstrend in 't gemoet.
Ga, lieve Maasstroom ! haast u voort,
Tot, dat go, aan berg en rots ontward,
Uw , kil verdiept, met breeder boord
G trekt near 't Noorden als m n hart
Ga voor in 't kronklen near de zee,
M jn groet voor haar en Holland me!

~~
,

ZILVEREN BRUILOFT •

c
(,
C
u
~,

Bljjde gezichten en vrool jk gebaar
Voeren de Bruid near hot plechtig altaar
Bloemen en bladen, in geurig festoon,
Sieren haar paden met kieuren en grDen
Vrien
ke bhkken slaan minzaam haar
't Lieh kleurig bruidskleed sleept ruischend haar m
t Genrige bloempje short lokken en borst
Ze is eon vorstin, en de Bruigom een vorsh
Z jn voor hot outer de banden gelegd,
Juichende viert men hot feest van hun echt
Vaders en moeders en maagschap en , vrind
Koemen hot snoer, dat hun handen verb'indt
Blozende rozen versieren de zeal,
Sch nende w jnen de wjjde bokaal
Geestige lieges en holder gelach
Rijzen, en prbzen hot feest van den dag .
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bona die bliJ'dste der odagen
zijt des
hun getzoost!
wel

ANNA .
Vijf meal v jf jaren vervullen hun loop
Menig' een kind wordt gelieven ten doop
Vijf meal vijf jaren gaan over hun hoofd
deeds zien za de oudste der dochtren verloofd
Vijf meal v f jaren vervliegen zoo anal
,
Vijf meal vhf jaren zijn om en geweest
Maar j herroepen hat dierbare feast .

Bruidst jd, vernieuw u voor hem en voor hear!
Bljjde gezichten en vroolijk gebaar!
Ruischende bruidstooi, versier wear de braid!
Bruigom! stag jeugdig en vreugdig vooruit!
Bloemen en blaie ', in geurig festoon,
Dekt wear hun peen met kleuren en groan!
Maar, in bet midd n van bloesem en kruid,
Vonkel, rein zilver! voor Bruigom en Braid.
Mist men hun speelnoots
Zie om hen henen den krmg van hun boost.
Blozende wan en van dochter en zoos,
Zi' z jn hun r kdom, hun blijdsch, hun kroon.
Wenschen zjgj zabgen en beden goal,
Zie, drie geslaohten verheffen die laid!
Dierbare grijshei'd, en dierbare jeugd,
Vieren, verjongden! uw echtheil, uw vreugd .
Bloeie, zoo roept men, dit feestlijke pear!
Vloele de bake des levens voor hear!
Gloeie z}jn liefde met duurzame vlam !
Groeie de luister en de ear van hun stem!
Drinl a h}j sappers van kracht en van jeugd!
Klinke nog lange hat lied van hun vreugd!
Blinks de goedheid hun toe van den Heer!
Zinke sleehts spade hun levenszon near !
ANNA.
, wang van witte en roods rozen,
En over 't zachte voorhoofdblank
Aan iedren sleep, een blauwe sprank,
Als purper in de sneeuw bevrozen !
Lief neusje, regelrecht en fijn
Lief mondje gloeiende als karmijn
Fiere opalsg van twee lichtblauwe oogen,
Die dartel uitzien near de urea d,
En zelve een hemel scheppen mogen
Van liefde en vroolpkheid en jeugd!

Ofschoon de Zuiderzee one scheide}
Gedenk k over tussehenbeide.
Ik ben begeerig om to weten
Of gj nog altjjd, als voorheen,
Dus wordt gevierd en aangebeen,
En alley maagden roem geheeten .
Of 't nog steeds wemelt, wear gij gaat,
Van oogen, die van liefde gloeien,
Van bleed, bereid voor u to vloeien,
Pan liefde in prone en liefde op mast
Van liefde die van verre staat,
En die noch spreken ken noch zingen,
Maar zich door bloc en schroom verraadt •
Of nog de jonkers zich verdrin~en,
Om 't eerst viooltje, dat zij zien,
Met zoet gevlei u aan to biers
En of gij, op uws vaders Buiten,
Nog noon een venster kunt ontsluiten
Of ziet een ruiter, die zijn paard
Met zoo veel gratie op doet steigeren .
Dat zoo gij hem een greet kost weigeren,
Gij harder den het hardsteen waart .
Ik ben nieuws ierig om to hooren,
Of gjj nag alt j d, ale tevoren,
Betoonen bhlft uw fieren aard
Of gij nog steeds met alle krachten
En liefde en minnaars blijft verachten,
Hen afsehrikt met een spottig oog,
Eu voor gears krans van witte bloesems
lie lelie ruilen wilt uws boezems,
Pat zilver hem doorschittren moog!
En toeh, gij droegt hot hart niet hoof
eischtet voor uw jonge , jaren
Geen aadhjk bleed in 's mmnaars ftren,
Geen flikkerglans van rang of roem
Gj hieldt u zelve een frissche bloem,
Tevreden met Gods zonnestralen,
Tevreden met Gods open lucht,
En met der windjes koelen zuoht,
Maar niet begeerig ova to pralen
In gouden vaaa of klaar kristal,
Uit yeas dat zjj verleppen za,l .
Lie$"kste aaler zachte tuners!
NQg bloeit gig noogl" ] even vr$
Maar duizendwerf gelukkig hjj,
Ann wiens trouw hart gj eens zult blozen.

MARL AR T~ . - KEETJES VERJAARDAG .

Uw liefde is heel een bloemengaard,
Is heel een malsche regen-regen,
En wien haar balsem tegenvaart,
Die doopt zich 't hoofd in louter zegen .
MARGARITA.
(PAREL .)

Geestige lipjes en oogjes vol vrengd,
Zieltje vol levee, blijmoedige jeugd!
Werpt, gij rondom u zoo vrooljjk een Iieht,
Dat g , verheldert hot donkerst gezicht?
Waar Margarietje de voetjea maar zet,
Bl jdschap en lachjes verzehen haar trod
Wear zip maar opent haar sneeuwige hand,
Tuimelt eon regen van bloemen in 't zand
Bloemen van Schema en van vriendlijk Vernoft,
Schooner den die, wear de comer op stoft,
Fleuriger, kleuriger, geuriger den
Schilder of dichter ze tooveren ken .
Trotsch moot hij wezen, gelukkig en r}"j k,
Wien j maar geeft van haar vriendschap eon blijk
Maar hij, wrens klachte zij eeumaal verhoort,
Neon! voor drone rjkdom heeft niemand een woord .
Is Margarietje een goudene schat?
of een juweel in den goudglans gevat?
Weg met metalen en kantigen steep !
Z}j hoot eon Parel ook is j or een!
KEETJES VERJAARDAG .

Hoog waait de vlag, op 't vroo jk feest
Van 't aangebeden kind'),
Geen schepsel wordt or moor bemind
Dan Keetje Van Foreest
Men viert op 't Huis geen blijder da,g
Hoog waait de vlag!
De vreugde is als haar liefde groot
In Moeders teeder hart
) MOEDERI TBOOST, na hears Vaders dood geboren. (Zie bl.
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Het kindjen, afgewacht met smart,
Ontwies aan alien ,nood,
En dartelt in de bl ~dste jeugd
Groot is haar vreugd!

r

De broers en zusters, even tear,
Omhelzen 't vrooljk wicht,
Lief Nicht~e dekt haar rend gezicht
Met kusJes, keer op keer
En de oude Bram') van bhjdschap beeft
Dat hiJ't beleeft!

~

Het halve dorp is even blj
En viert hot jarig kind
Men komt hot toonen hoe men 't mint,
Uit heave en pastor!
En elk neemt deal in 't bl~ gedruisch
Van 't ,Groote Huis ."
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Daar staat de feestdisch aangericht,
Omrm d van b j gewoel
In 't midden, op versierden steel,
Aanschouwt men 't vriendlijk wicht,
Daar heersehen vreugde, scherts en lath
Pat blijder dag!
Maar 't donkergroene vat besluit
Des R}jnzooms schat en roam
Van boven is hot enkel bloom,
Pan binnen gear en kruid
En 't biedt, door de open hevelkraan,
Den feestdronk aan,
.
,z}l.j love!„ khnkt de luide kreet
* zil lave lang en blij!
,Hear Moeders Trooste blijve zj
r In alle smart en bed!
,zj love vrooljjk jaar bjj jeer!

,God zegen haar!

Hoog waait de vlag, op 't , vroolijk feast
Van t aangebeden kind,
Geen schepsel wordt or moor bemind
Dan Keetje Van Foreest
Men viert op 't Huis goon bljder dag
Hoog waait de vlag!
i) Een leefttjd lang b de familie in dienet.
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AAN DE

R(JID YA~i DEN EEFPBINS .

A EN DE BRUID VAN DEN ERPPRINS,
(PRINSES SOPHIA VAN WU TRMBE G.)

Koningsdoehter, Voratenbruid!
Oud-Holland strekt z}jn armors uit,
Om u met vreugde en eer to groeten
Want vroo jk vloog de mare road,
Dat gij de prinse jke voeten
Haast zetten zoudt op Hollanda grond.
Ons Ha,agsche Hof zich fier betoont
op al den mister, ,die bet kroont,
En roemt op Keizerlilke Vrouwen
Maar 't harte trekt, om 't ieflijk hoofd,
Dc sohoone leest van haar to aanschouwen
Die aan onz' Erfprins is verloofd .
De Burgerij naar 't zoet gelaat,
Met liefde en eerbied, de oogen slant,
Dat 's Prinsen hart vermoeht to boeien
En, ziet gij minzaam op haar groet,
Hoe zult gij alley hart ontgloeien!
De glimlach staat eon Bruid zoo good.
Dan heffen we, in zoo blijd eon stand,
De kleine kindren van den grond,
Opdat hun oogjes de awe ontmoeten
En zeggen, schoon 't hun wonder sehijn',
Dat wjj onze Erfprinsesse groeten,
Die eons hun Koningin zal z jn .
Dan neemt ge uw plants in arse gemed.
In 't Hollandsch hart vloeit eerlijk blood,
Getrouw aan vorstel}jke panders
Maar, wie de Kroon eons sieren zal,
Dezulken draagt bet op de handers,
Dezulken Bert bet bovenal .
Woes, schoone Duitsche, laid gegroet,
De Leeuw valt hoflijk u to voet,
En buigt zich voor uw zedige oogen
De Oranje strekt zijn schaduw uit
En Hollands juichtoon st jgt ten hoogen
wees We kom, koninkl}jke Bruid!

BIJ HET HUWSLIJH VAN V. D. PALMS HLRIKBINDE$EN .
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Zoo zegentGod, de aartsvaderlijke tents,
Die hij in gunst beschermt
De blanks sneeuw des ouderdoms verwarmt
Eon wedersch}jn van liefel jke lente.
Pen vonk van jeugd blinkt uit in alley oogen,
En zet elks hart in gloed,
Een lied van vreugd welt op in elks gemoed,
En stijgt ten hoogen .

}

De Oudvader treedt met dochteren en zonen
Vooruit, in 't hart verheugd,
En toont hat hoofd, dat wijsheid, roam en deugd,
En vijfmaal vijftien schoone Karen kronen .
Zijn klemkroost treedt met blip gejuich hem tegen
Daar schuilt een bruidspaar in
Het wacht op 't feast van hun bekroonde min
Zijn kostbren zegen.
zahg lot voor d overjaarden Gr}lze!
Hij breidt zijn armen uit
Tot bruigom-zoon, en dochterljjke bruid,
En zegent d' echt naar kerkelijke wi~jze.
Hoe schemert nu 't verleden voor z jn oogen,
Toen de oudren van dit paar
DUB lagen, b}j hat heilig echtaltaar,
Voor God gebogen .

Dezelfde mood, die d' oudren 't huw jks-Eden
Met ernst ontsloot weleer, ~
Bezweelt ook hen ,,
star oogende op den Heer
Den plicht getrouw, op 't levenspad te, reden .
De hand, die sans besproeid heeft beider slapen
Met hail en waterdro ,
Heft biddende zich voor hun echtheil op
Tot d Ongeschapen .
E eheel de kring bidt stil en innig made,
t melug traan
t oog,
En alder ziel stjjgt uit hat stof omhoog,
En wenscht tot God to gaan in dlen gebede .
Wie is or dat h j voor den Heer hat drags?
De zalige mlssehlen,
n
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GOVEBT^OOM .

Die van omhoog 't geluk Zuns zoons mag zien?
, dat hjj 't zage !
, dat h j 't zie vermeerdren en vervullen,
En duren jaar en dag,
Het boil, waarvan ons oog den morgen zag,
En velen wis den middag niet zien zullen .
Lief Paar! dat God z"n licht zende op uw paden,
Beechermend voor u trekk',
Uw weg met al , dien zegen overdekk',
Waar w}l om baden!
, vraag mij niet of ik hob meegebeden . . . .
Maar last mjj in uw hart
Het aandeel dat mjj steeds geschonken word,
En zijn w j brooders, zusters ale tot heden!
Ei ziet, hoe zoet, hoe liefljjk is 't dat zonen,
Edn blood en ~dn geslacht,
Of door hot snoer der liefde toegebracht,
EEndrachtig woven .
GOVERT •OOM.
Zie de schilderti van

chalken, in hot EUks-museum to Amsterdam .

Govert•Oom had Flip en Marten
't Avondstond to gast genood .
Dat verheugt die jonge harten,
Want h j schafte, moor dan brood.
Oude Zwaan de brig zou koken
Och! hot heugt ons allegaar,
Hoe we sprongen, als we 't roken,
En de meid zei ,Straks is 't klaar".
Ale de jongens dapper smulden,
Was Oom Govert in jn schik,
Daar ze mond en lapel vulden
Schier in 't eigenst oogenblik.
,Jongens" vroeg hj, ,ken je eon eten,
Dat bbl zulk eon kostje haalt?"
Flip betuigt hot niet to weten
Maar broer Marten zwjgt en draalt.
Wacht refs . Oom!" zei kleine Flipje,
Schoon hij nauw den t}jd rich gunn',
Met den lapel aan zjn hpje
,Schaf eon eitje, zacht en dun!
,Dat 's zjjn lekkerste verlangen

DE

PEELNOOT .

,t' Ochtend heeft hij 't non gezeid ."
Daarop bloosden Martens wangen,
Enkel uit beseheidenheid .
Op een knikje van oom covert,
Wordt terstond door de oude Zwaan
'I Assendelver nest veroverd
En de buit in 't net gedaan.
Govert-Oom talc effen honderd
Marten doet als merkt hij 't nietr
En hjj toont zich heel verwonderd,
Als zijn Oom hem 't eitje biedt .
Aanstonds, zonder veal to spreken,
Breekt de knaap den brozen dop
Govert-Oom set, op dat teeken,
Blij van hart, zijn fokjen op .
,Toe maar, jongen ! emus terdegen !
,Is 't van dunce naar je zin?
* 'k Heb er meer nog dat 's een zegen
,Loopt hat door wel langs je kin's"
Marten list niet vruchtloos nopen .
Met een glens op 't bljj gezicht,
List hij, braaf met struif bedropen,
Van de drie geen eitje dicht.
't Was to veal! Maar 't was een jongen.
Govert•O om genoot als hij
Flipje•b roer was even bljj
Vol van eieren en brjj,
Zijn die twee naar bed gesprongen.
Govert-Oom zat wel een uur
Nog to kken in bet vuur
Toen hielp Zwaantje ook hem to bedde
Lange dienst maakt onbeschroomd
,Oompje," zei de maid, r ik wedde
,Dat je van de jongens droomt ."
DE SPEELNOOT.
(HAAS THOMAS HAYNE

BAYLY) .

De feesten jn gevierd, de gasten afgetrokken
Ach ! de eenge ztrster van de Bruid zit near en schreit
De wine rozenkrane ontviel hear bruins lokken
Hear hart gevoelt zijn eenzaamheid.

AAN E EN GESTOBVEN KIND

Met lacbje en zoet gekoos hielp zij haar tooi volmaken,
En leidde haar ter feest met toegenegen trots
En schoon bij d' afscheidskus de dierste benders brakes
Zij rukte met een lath zich las .
Zij wil gees blijden dag verbittren met haar weenen,
Hear heve zuster niet in droef heid weg doers Keen
Dear rolt het rijtuig , ears, en voert de dierbre henen,
blear ken zi,~ nu haar smart weerstaan?
z j roept den tjjd terug, aan 't zusterhart gesleten,
Pat vriendlijk hart, met haar in vreugde en droef heid een.
De witte rozenkrans hgt aan haar voet versmeten,
De speelnoot bleef bedrukt alleen .
AAN EEN GESTORVEN KIND.
Wel wordt aan u nog menig traan gewijd,
Lief kindje, .dat we in 't vochtig zand begroeven!
Maar ziet gig soma nog seder op ons, droeven,
Nu gij bij God een vroo jke Engel zijt?
Gij scheent bestemd een b jde jeugd to smaken
'Ow oogje blonk uw wang was rozerood Op eens! die vonk wend dof, die blos verschoot,
Terwijl wij van uw aardsche toekomst spraken .
wij hadden op uw klein en dierbaar hoofd
Een schat gehoopt van liefde en teederheden,
Zooveel voor u gewenseht en vroom gebeden . . . .
Wat hielp bet, teen ge ons eensklaps werdt ontroofd?
En gij, gij halt met koozen, streelen, vleien,
Met lacbjee en met woordjes, zoo bezield,
Ons steeds getoond hoeveel gij van ons hieldt Toch gmgt gjj heen, en last ons droevig schreien.
Het was, helaas! uw moeder niet gelukt,
UTw doodskou met haar liefde to verwarmen
En gij zijt zacht gestorven in haar armen,
En zely' heeft zjj uw oogjes toegedrukt.
Nooit zal de wood van 't moederhart genezen
Hear vreugde is heen, haar lust, haar bloc, haar kracht
En zoo ze u niet in 's Heeren hemel dacht,
zij zou reeds lang van smart gestorven wezen .
Hoe zwaar viel aan uw vader tree voor tree,
Die hij op 't breed, op 't heuvlig kerkhof zett
't Was of de kleine doodkist hem verplette,
Then men die zacht en langzaam zinken dee .

GZZRTL

Grootvader stood er bj, van rouwgebogen,
(Begroef h j niet z"n nieuwe kmdervreugd?)
Dacht aan zjn gri ze baron en Uw jeugd . . .
Wat was er veal met uw bezit vervlogen!
En de arme, die hear kind vertroosten moot
Maar zelve in u eon kindje heeft verloren,
Hoe deed zj zich geweld hear rouw to smoren !
Kindskindren zijn voor 't moederhart zoo zoet .
Wat kostte 't hear, toen zj heeft weggeborgen
't Oud speelgoed, tat reeds van uw moeder heugt,
Uw erfenis, - balsas! uw laatste vreugd,
Lief schepsel, op then laatsten bl den morgen !
Ach, alien, when ge eon lust des levens waart,
Gedenken we u met smart en vochtige oogen
En, weten we ook tat wj 't niet wenschen mogen,
Ooze eigenbaat wenscht u terug op aard.
, dank toch niet tat, sinds a ons zjt ontnomen,
w}j u niet zien, niet daagl jks zien, lief kind!
De ziele zoekt de plekjes, wear ze u vindt,
En 's nachts komt gij ze tegen in bast droomen .
Dar gingt gjj been, wear men nosh treurt, nosh ljjdt,
Wear ge ook van ons goon liefde zult behoeven
Maar ziet jj sours nog neder opp ons, droeven,
Nu gj bh God eon vroo jke Lngel zjt?
, bid hem tan (nu immers kunt g j bidden?)
Pat Hij de smart door zjjn gene verzacht,
De ziel verkwikk', die needrig op Hem wacht,
En wederom eon kind zende in one mitten !
GEERTE.
Hj is zoo pas mjn ream voorbj gevlo en,
op 't kleine paard, zjn trots en al z jn vreugd
Wat is hij schoon hoe schitteren zjn oogen,
Hoe bloost, zijn wang, hoe vrooljk is zijn jeugd.
Hoe klopt mijn hart, wanneer ik hem zie naderen!
Of heeft m jn borst den jongen niet . gevoed?
Het is mjjn melk, die blood word in zi n stereo
Het is mijn melk, mijn 'eigen hartebloed .
ZiJ'n moeder zest ,Hou goede Geerte in waarde!"
H j heeft mjj lief, en goedig is zjjn hart.
Maar, was hj ook 't ondankbaarst kind der aarde,
lk zou hem nog beminnen in mjjn smart .

ROME. -- BLINDREID.

'k Lag krank terneer hij werd mij toegezonden
Zjjn moeder heeft vrouw Geertes lead verzacht
Wat was de sift, de balsam voor mijn wonders,
Wat was zip, b j de vreugd dat hij ze bracht?
Mijn kindren zijn eying en laaggeboren,
Maar !k hob er en gezoogd uit edel blood
, Mocht hiJ eens met roem van zich doers hooren,
Wat zou hot zijn voor Geertes oud gemoed !
Zou hij dan ook zijn arms Min vergeten,
Waar rang en roem hem 't hoogste pad ontsloot
Wat nood! mag j hem slechts gelukkig weten,
Mag maar haar oog hem volgen tot haar dood .
ROME.
The Niobe of nations! there she stands,
Braox, Childe Harold . Iv.
.

Gi,j, Niobe der volken, wreed beroofde,
Wie 't kronegoud viol van d' ontsierden hoofde,
Wier arm vergeefs eon ledige urn omknelt
Waar de arch rinds lang uit heenstoof over 't void!
Tot u moot zich vernederde eerzucht keeren
Die om 't verlies van weinig lauwren pruilt,
Van u die rust en kalme grootheid leeren,
Waardoor ge in 't graf van 's wergilds overheeren
Noch tussehen 't riot uws Tibers u verschuilt .
BLINDHEID .
Crosez, et la paupiere s'ouvre,
Aimez, et la prunelle ,oit .

wij dwalen om als stekeblinden,

Ons starend oog heeft goon gezicht,
Of slaaprige onmacht strjjkt hot dicht
wij mirrors kracht en lust en licht,
Om ooit den waren wag to vinden .
Och, of die dofheid wijken kon!
Die navel eens werd weggetogen ! . . . .
Geloof! Daar oopnen zich uw oogen
Heb lief en hoop ! Gij ziet de Zon.'

R

HOOGE EIiRZUCBT . - PRTRUS.

HOOGE EERZUCHT .
Cache to vie et repands ton esp

,Verberg uw leven en verbreid uw geest!
„Verborgenheid versterkt den room hot meest
Men zag or veel, eon nietige eerzucht streelend,
,,Voor ' delheen eon grootsehen naam verspelend
Uw hula z j klein en uw bezoeker sehaarsch
,Den stroom zie elk, de bron bljjve ondera~ardsch."
Maar is or ook eon waarborg uit to vinden,
Dat h j in zand nosh , duistre ruigte amour?
En writ hey daar zjjn sterke storting door,
Zal hem met haast do groote zee verslinden ?
aincerus! neon, wie ooit den room beminden,
Ruil daar uw hart, uw open hart niet voor!
PETRUS.

Simon Bar Jona, g}j Rots der gemeente,
Heb ik hot zwaard niet gezien in uw vuist?
Draagt gij den naam van onwrikbaar gemeente,
Schoon in uw boezem de duive $) nog huist?
Simon Bar Jona, de Rots is vergruisd .
Simon Bar Jona, de Rots moest bezw}jken,
Nieti ne loom, voor de hand eener vrouw !
Gij, die verknochter dan alien zoudt blijken,
Waar is uw mood, held? en zoon, waar uw trouw?
Bloode, slechts rest u eon traan van berouw .
Simon, de Heer, die eon blik op u vestte,
Sluit nog op heden hot oo g voor den dood.
Bloode, voor u was zoon aanblik de leste
,t Graf neemt Hem op in z jn duisteren schoot
Diep was uw val, mair uw droefheid is grout!
Dan, uit hot grof is de Christus verrezen,
Simon Bar Jona, bemint g}j den Heer ?
Juich, gjj zult weder zjn schaapherder wezen
Gij wordt de Petra, do onwrikbare weer!
Nieuw is uw kracht, en hersteld is uw eer!
of gij Hem liefhebt ? G j, Rots der gemeente !
Vuur zijn uw woorden, en i,jzer uw mood
*) Beteekenie Tan den naam Jona
naam Jochanan zou kunnen sign .

die echter ook eon verkorting van dean
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~APOLZON TEIiUG .

JACOBA VA

BL EI BN .

Heft zich de kerk op uw duurzaam gesteente,
Grondt zich de kerk in uw uitgestort bloed
Simon Bar Jona, de schuld is geboet .
NAPOLEON TERUG.
.
De geesel van Euroop lei balling, 't levee of ,
zj,n eenzaam martlaarschap verzachtte , 't hart der volken
Geen lauwer wies zoo hoo als o zi n rotsi
ref
Een nteuw geslacht stood op en hief hem tot de wolken,
., En zag miskenning in zijn straf! . . .,
Wat land van zijn naam herstelt hem in zijn glorie, .,
En voert z jn urn ons toe, en kroont ze, en knielt er bjj ?
Hil maakt den held der poj
op nieuw ten voorwerp der historie,
deernis kept noch dweperij.
Die

~~

JACOBA VAN BEIEREN.
Wat maakte, in 's lands historieblttren,
Het oordeel voor Jacoba zacht?
Wat doet een liefdrijk nageslacht
Met zeekre teerheid op hear stereo,
En met een mood die oell k lacht?
Hear sierde boven Hollands raven,
Wel geen uitnemendheid van geven
De landzaat prees hear goed noch groot
Geen krijgsmoed schonk hear zegepralen,
Geen amazo nisch roembehalee
Wierp ooit hear lauwren in den schoot •
Hear staatzucht zette Hollands pglen
Diet nit, maar voor den yJr and bloot
En 't bloed van trouwe landgenooten,
In vloekbren burgerkrjg vergoten,
Verft hear de mantelzoomen rood
Ja, op hear naroem kleeft, afschuwlijk,
De schande van een dubbel huwljk,
En Beyhngs wreede marteldood .
En echter neemt hear met ontferming,
Tilt heel zijn achtbre Graven-rj,
Een goedig nakroost in bescherming,
Hear, lievling van de poezij
zij boeit in verzen en verhalen,
Hear naem vervult de schouwburgzalen,
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WAT ? --

Aex

KEN

attisvsDEa .

Poet en schilder put zich nit
m hear op 't liefli'kst of to malen,
Ale schoone weduw, teere bruid
En welke namen wj vergaten,
Ver utsden, hoonden, leerden haters,
Z j vond genade in ieders oog
Met tranen weten kind en r jzen
Het huffs to Teylingen to wjzen,
Wear eens hear Iaatste hoop vervloog.
, Zoek bjj staatspart}j en veeden,
Sinds lang vergeten of verdoofd,
Van dit versehijnsel near geen reden,
Waarin geen sterveling gelooft .
Z& 't kroost van Kabeljauw en Hoeken
Om strijd hear v jspraak schjnt to zoeken,
't Is dat ze een vaouw was, bong en schoon
En, was hear dwaasheid menigvuldig, .
Alleen door liefde en hartstocht schuldig,
En ongelukkig door een kroon .
+PAT ?
Zoo dikwja s ik uw hoofd beschouwde,

Zag ik katoen in ieder oor
Men zegt, gig draagt het voor de koude
Maar sta mij toe, dat ik het voor
Een staaltje van uw hersens houde .
AAN EEN HUISVADER .
$uigt zestigjarige ouderdom
Uw hale niet krom,
En maakte u knie~n slap noeh lenders,
't Is, achtenswaarde, dat gij 't oog
Vr}jmoedig op durft dean en wenden
Tot God omhoog.
Het is dat gj, met vasten tred,
Den voet genet,
Den gang gericht hebt op de wegen
Van deugd en bilhlkheid en phcht .
Een eer k man draagt 's hemels zegen
Op 't aangezicht.
Zoo

gia,'- 't

begaafd en helder hoofd
Hebt afgesloofd,

G

LAN EKN HUI$YAD&R .

G

Het land ten oorbaar en der stede
Dat maakt der grljsheld zilvren kroon,
Die God u echenkt o veler beds,
Zoo dubbel sehoon .

r

iedren morgen vroeg,
let staag gezwoeg,
Vast }lverdet voor kroost en gads,
En 't vonnis wegens 't brood des zweets
A t jd verstaan hebt van genade,
Die God bewees
Zoo
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Geen vorst, geen staatsbewind, geen stad,
Ver eldt u dat
Dat kan geen dankbaar kroost u loonen
Maar G od, u sterkend van omhoog,
Heeft zelf uw echedel willen kronen,
Voor ieders oog.
Dies beeft de trouwe hand nog niet,
Die g}) ons biedt,
Tot steunen, sterken, troosten, leiden
Dies zweeft geen mist u voor 't gezicht,
Maar valt in oo en ziele beiden
Nog helder licht.
Dies bl" ven wakkerheid en kracht,
Een mood die lacht,
Een wang van kleurlg bloed doorschenen,
Een strakke knee, een vaste voet,
Een arm in staat om hulp to leenen,
Een hart vol moed.
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steno en sere van ons huffs,
Geen mid gedruisch
Verheft uw lof door land en steden
Maar negen kmdren spreken hem,
En paren aan hun moeders beden
Voor u hun stem .
Jai steek nog lang dat hoofd omhoog,
Laat lang dat oo g
Van helderheid, van moed getuigen
En rustig op zijn meerdren zien!
Ook schroomt die schede niet to bnigen,
Maar west voor Wien!
Voor Hem, die moedig maakt en stark
In wag en werk,
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ZOMER UCHT .

aliens hart zijn liefde heeft verteederd
Die vr~maakt wie zijn jok verdraa~gt
Die 't hoofd, dat zich voor Hem vernedert,
Verheft en schraagt.

nil schrage u tot den einde .

H jj,

A ti d nabj,
Altijd dezelfde, altijd almachtig
De kracht des mans wordt sans verheerd
Maar zjjn getuignrs is waarachtig
En triumfeert .
ZOI ERNACHT .
L'ete, lorsque le jour a fat, de flours couverte,

La plains verse au loin un parfum enivraut,
Lee yeua fences, l'oreille sax rumours entrtouverte
On ne dort qu'A demi d'un sommeil transparent .
Lee astres soot plus pure, Ponds parait meiileure
Un vague demi •jour taint le dome eternal
Et l'aube douce et pale, en attendant son hears,
Semble touts la nuit error an bas du dial.
VIOTOn Huco.

De heuvel werpt zijn sehaduw over 't dal
Een zoete gear, opwalmend naar den hoogen,
Omhelst hat wmdje, uit liefde toegevlogen,
Als 't kussend langs de bloemen strijken zal,
En, suizende door 't elzenloof getogen,
Den nachtegaal verrast in 't zacht gesehal,
Of, van zijn lied nog trillende en bewogen,
De wiekjes doopt in gindsehen waterval,
Waarnaar de wilg zjjn twjgen houdt gebogen .

Gij dommelt in halfsluimerende rust
De balsemlucht bereikt u van de kruiden
Der vooglen zang sehept u eon droom van lust,
Daar 't zoet geruiseh van vredige geluiden
Tenhalve u wekt, maar aanstonds wader suet
Of~ b jft, ale ik, b j 't open venster dralen .
t Is of u t blauw des hemels tegenlacht
Der starren licht l jkt helderder to stralen
Het duister zelf is vriendelijk en zacht
En niet bekwaam verschrikkingen to malen
En de ochtend sch }j~nt alreeds den gansehen nacht
Verlangende aan de kimmen om to dwalen .

~~C
L

S
S

G
G

u

G

S

C
f

C~
G
G
C

M

~

C

r
G

a C~~? ~r'~ z ~

r~c~c~c~ rT cw?c~C~i c~r~ f~ r~? ~.-~

BRUIDSTRANEN .

BRUIDSTRANEN .
't Blonde Bruid'e zit to staren
Naar den lager tonnegloed
Die de gelende iepenblaren
Van zijn purper gloeien doet
't Zuidewind'en in zi'n zwatelen
Telkens door o de vaak gestoord.
Doet de witte kroontjes ratelen
Van hear feestlijke eerepoort .
Roadeborst en tortel zwijgen,
Onder 't hangend looverdak
Stilts heerscht in top en twjjgen,
Over 't effen vijverlak, J
Op de pleintjes, in de dreven,
Dichtebij en in t verschiet
Allen rust wet nit van levee,
Wat het levee recht genlet.
Maar de krekel last zich hooren,
Met zl n slag dean zonder zm
Die zich zanger voelt eboren
Houdt zoo hcht zi,jn kunst niet in
Lieve Braid! de mjlmermgen,
Dear uw hart zich in verdiept,
Warden door n jn krekelzingen,
Ei, gedoog het, nagepiept .
,Breeds beuken! spitse dennen !"
- Snreekt het Bruidjen in hear hart -Boomen die min o en kenoen
Sinds hue 't zien veroorloofdwerdd
Vijver, aan wiens rend ik speelde,
Van mijn moeders oog bespied,
En waarvan ik mid verbeelde
Dat men nergens schooner ziet?
Bosschen, wear ik al de aden
Blindlings in to wandlen weet,
Die Ik twintigmaal van bladen
Zag verwisseld en verkleed
Plekjes, voor het oog verscholen,
Die ik om uw bloem 'es acht,
Waar ik klok'es en violen
Jaarl}jks heb het eerst verwacht!
Doi'I?.)'e, dear ik hoog op roemde ,
Stills daken, zoo bemind,
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slUIDSTasNEN.

Wear ik al de kindren noemde,
Alle menschen had tot vrind!
Kerkje, waar ik alle waken
Opging met de kleine schaar
Dat ik 't , afscheid, uit moat spreken,
Valt m}l, bh m}ln vreugde, zwaar!
Lustoord van m jn bl jdste dagen,
Eden van mjjn teere jeugd,
waar m jn hartje heeft geslagen
Van een onvergalde vreugd
Ben ik niet to lung gebleven
In uw kring van zaligheid,
Dat ik thane u zou begeven
Met een hart, geheel bereid?
Heb ik niet in u gesleten
Jaartjes van to groot genot,
Dat ik ooit u zon vergeten
Bjj hat wisslen van mijn lot?
Mag er niet een traantje vloeien
Lungs de wangen van de braid
En de lieve plek besproeien,
Die zooveel voor haar besluit?"
Bleekte ontkleurt de schoone rozen
Van haar minnel jk gelaat,
Als z j, na een wemig poozen,
't Vochtig oog near 't noorden sleet
waar z j ziet den spitsen toren
Van de nederige stud,
waar zjj zelve ward geboren,
Die hears vaders asch bevat.
Droevig keeren haar gepeinzen
Tot haar wader en benauwd .
,Moat ik" - zucht zjj - r henenreizen,
Dear zooveel mij wederhoudt?
'k Voel nu hoe de banden klemmen,
Die n j boeien aan dit oord,
En de teederste alley stemmen
Warden nu eerst recht gehoord ."
't Zonnelicht heeft uitgeschenen
't Laatste straaltjen is gedoofd
't Laatste gloedje haast verdwenen
En hat bruidje bukt haar hoofd .
Och, in spjjt van witten bloesem,
Die haar blonde lokken siert,

LIJDZAAMHEID . - ACHTERDOCHT .

Beeft een traantjen op hear boezem,
Dat hear al to bitter wierd.
Zulke heldre parels drijven
In den opslag van hear oog,
Of zjj bad to mogen bliJ•ven,
Aan de slingers van hear bong
Zulke zuchten, bjj die blikken,
Itjjzen nit hear zachte boret,
Dat de bloomer or van schrikken,
Die zjj op hear hartje torst.
Maar de Bruigom treedt er tussehen
Met een wijzer overleg,
Immers, met jn vole kussen,
Vaagt hjj ells traantjen weg.
En hear wang begirt to gloren
Van eon gloed, die vreugd verraadt,
Als hjj voor zijn uitverkoren
Van 't hen wachtend Heemstee praat .
LIJDZAAMHEID .

You have seen
Sunshine and rain at once
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Wear diepe smart hot hart vervult,
Maar vroom geduld
Hear west to dragon,
Dear siert, schoon 't oog in tranen staat,
Een lack 't gelaat,
En blinkt, gel jk b}j zomerdagen
Het scheemren van den zonneglans,
Die, str }jdende met regenvlagen,
De klouren oproept aan den traps .
En traan en lachjes gear en komen,
Ale kenden z~j elkander riot,
Maar z}j verkwikken alle vromen,
En God vereent ze, die ze ziet .

Leer,

ACHTERDOCHT .

Suspicion is a heavy armour, and
With ita own weight impedes more than protects .
BYRON,

Wi~jze achterdocht is eon good harms, meat wet zwaar .
En meet belemm'rend den beachermend in gevaar,

ARABISCBE SYaIiUS . - RZCIT&ICREN. - STRIJDLUST. - SUNSTRIcaTIC~ds.

ARABISOTTE SPREUK.
Veracht een laag en vleiend woord
't Komt riot dan uit verachting voort .
RECITESRK~ .
Laat schoone verzen glad van offer lippen vloeien,
Maar gil, noch galm, noch kwaak, noch bulder woest en lu d~
Weerhoud uw arm en hand van haamren, zwaaien, roeien
De molenwiekerij drukt gees verrukkmg nit .
Des dichters hartstocht stjge als opgezette baron,
.H~"g zip' een storm, eon stroom, die alles met zich voert
G}j, bljf uw kalmte, uw kracht, uw . meestersehap bewares,
En dear ge een ardor schokt, schjn zelf slot eons ontroerd.
STRIJDLUST .
Ach al wet klauwen heeft, of robber, of geweren,
't Z j kemphaan, duff, hood, kat, stier, menech, of hoe hit beet
Zoo dear eon voorwerp is, dat twee geljk begeeren,
Al 't blood wordt aanstonds gal, en 't str jkperk is gereed .
Vergroot eon regendrop Mi t sehelle gaslichtblaken,
En zie wet oorlogsveld hi,j u to aanschouwen schonk,
Hoe 't al ten strijde trekt met opgesperde kaken,
Met angels in den staart en folio wederhaken,
Gespitste lessen en geschubden wapenpronk
En dan, verbaas u riot dat go u zoo boos kunt maker,
Dear ge enkel woede zwelgt met ioder waterdronk .
KUNSTRICHTERS .
De plant, die in den wilde groeit,
Behoeft gees vinger die hear snoeit
Hear bloesem pronkt aan sobre loten
Maar wet in kamers is gebroeid
Is ras to welig opgeschoten,
En draagt, aan d' uitgerekten steel,
Sleehts schaarsche blaadren, sets en geel.
Beperk die armelijke weelde
Maar strek toch nooit uw snoeimcs nit
Near Gods natuurlijk heidokruid,
Bat in die wetter simmer deelde.
Teruggehouden kracht vernielt
De bloom en wet de bloom bezielt .

DWAABHEiD .

.itAIrEN.

, JYGENS iIJDihRIN .

DWAASHEID .
Infinite

a

la schie a de sciocchf .
DANTE.

S

Wat stervling zal zijn hersens kwellen,
Met al de zotten op to tellers,
De soorten slechts van burs geslacht?
Die zeker zou de zotste wezen,
In wien dat denkbeeld was gerezen,
En zich ,nog zoo heel zot niet" dacht!

r,

TRANEN.

De weekheid storte tranen •b eken
Mistrouw dien ras verdampten vloed!
Wat eedle barters weenen doet
Zal in een enklen droppel spreken
en droppel, door de ziel geschreid,
Geldt heel een stroom van zlnljjkheid.

~,

JONGENSMIJMERING.
(Een boerenknaap, to halver lUve nit het venster hangende, spreekt .)

ii.

Wel to duizend! wet is 't beet!
'k Word ook veel to warm gekleed.
'I Moet wel koel zijn in die sloot!
Buurmans kersenboom is rood
Buurmans schutting . . . Buurmans stole
Buurmans bril en dwaze role . Zeven mosschen op bet pad
Die rein zeven plakkers had!
Zeven putters, o geluk !
Zeven paapjes op de kruk Drommels! dat 's een nijdig beest,
Wear mag Krelis zijn geweest?
Slnds dat ventje rooken lean,
Kijkt hij nooit meer iemand an . Hoeveel manners zlJ n der bij ? .
Wacht! de dikste kijkt near mjl !
Boog en pijlen, kruit en lood
Al de mosschen moesten dood! Zie ik Neelt'e dear niet gears?
Heeft ze nieuwe muiltjes ears?
Zou ze dat om Krells doer?
Gistren gaf ie hear een zoen .
Hei wet, mast! niet al to gauw!
't Is nlet allemaal voor ou.
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I KOBINTHLN XIII.

Goed zoo! pik hem in zijn nek!
Zou dear kracht jn in zoo'n bek ? -~
Wat een levee voor zoo'n dier!
't Heeft den heelers dag pleizier
Krijgt noon knorren doet noon kwaad
Weet niet dat er school bestaat . . .
Gistren sehreef ie mij op 't bond
Jaap had al dien inkt gestort.
Kan ik 't helpers dat ik lath?
Vrijdag halve zaterdag
Zondag near de kerk toe gaan
Kjjken near de kegelbaan
Lange Julfert! die ken 't goed .
'k Wed mijn Pietoom 't beter doet!
Of hjj katjesknu~plen ken!
Nog drie zondagjes -- en den!
Kermis hakblok grootste koek
Petemoei, een nieuwe broek.
I KORINTHEN XIII.
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De liefde, uit rein geloof in God
In 't Jezus eerend hart gerezen,
Wordt door d' Apostel laid geprezen,
Ale de eelste gave en 't hoogst gebod.
Ons moet geen eerbejag onteeren
Geen ijverzucht verwekke ens pijn
Hij, die een dienaar is des Heeren,
'\Pil slechts in Liefde de eerste z}jn .

a

Al kende ik aller menschen talen, ,
A deed ik - roept de Apostel u~t -Der heilige englen spraakgeluid
Weerklinken in deze aardsche dalen
Zoo ik de Liefde niet bezat,
't Verhief mij niet tot hooger orders
Len laid metaal, en niets den da,t .
Een ijdel klaatren wear 'k geworrien.
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Hadde ik de gaaf der profecjj,
De keens der verborgenheden
Was Toekomst, Heden en Verleden
Len open, duidlijk boek voor n j
Had ik 't Geloof in zulk een .mate
Dat 'k be gee opnam door z}ln kracht
Zoo ik de Liefde net bezate,
Ik had het weinig ver gebracbt .
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THEN XIII .

Ja, deelde ik om m jn geld en oedere
Verpleegde ik de aroe uit mijn what,
En haddo ik alles wat k had
Niet dan ten beste m finer broederen
Of wierp ik me op ten martelaar
En liet de vlam mien leden blaken
Zoo 't niet nit dankbre Liefde waar,
Het zou nij weinig beter makes.
Oprechte Liefde is stil van zin,
Lankmoedig, goedig, edelaardig,
Z}j is afgunstig noch lichtvaarthg,
Zij beeldt zich niets nit hoogmoed in
Bedachtzaam is zij en beseheiden
En zonder aehterdocht of gal
Gees laster, die haar ooit misleiden,
Gees leed, dat haar verbittren zal .
Geen misstap, dies zip or mag merken,
Verwekt haar hatelijke vrengd
Maar al wat rein is doet haar deugd
Zij groeit in andrer liefdewerken
Met zachte hand bedekt zij 't kwaad
Z}j denkt, gelooft, en hoopt het goede,
En draagt, met ongefronst gelaat,
Het zwaarste, en wordt niet dragens moede .

'

De gaaf der tales, profec j,
En wetensehap - 't moet al verdw}jnen,
Want als 't volmaakte zal verseh}jnen,
Gaat al 't gebrekkige voorbjj .
Ons weten, spreken, profeteeren,
Pat is het, dan een nietig deel
Van wat ons God zal kennen leer"
In de openbaring van 't geheel?
,one
kmderljk gerevel
Dan ,wat
B} 't r}lp en manlilk oordeel was?
Dan 't stares door een donkey glas
In een gebied befloersd met nevel,
Bij 't vrij en opgeklaard gezicht,
Als alle raadsels zich onthullen,
En voor een onbetrokken licht
De dichtste sluiers vallen zullen?
De Hoop verandert in genot
't Geloof verwisselt in aanschouwen
De Liefde bljjft , haar stand behouen,
Omdat se onemdig is, als God .
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T DES xVANU LiUMS. -- BLADVULLIN(, E~Z.

T

heeft een kiem van Eeuwig levee,
Die op zal gaan in 's hemels schUn
Onze eeuwge Vreugde zal zij zijn . . .
Zoo last ons naar de Liefde streven .
ZU

TROOST DES EVA.NGELIUMS.

V -- IN ZIJN VERLIES.
Geen kranke troost, met ophef aangeboden,
Maar die de ziel, die onder jden bulgt,
Te meer slechts van haar jammer overtuigt,
Vermenge zich in 't kiagen bij de dooden!
Alleen de straal van Evang'llsch hcht
Is zacht genoeg voor 't schreiend aangezicht
Alleen een dronk uit de alti'd frissche stroomen,
Wier ader tot in 't eeuw~g levee vloeit,
Doet van den schok een brekend hart bekomen .
Rust nit en drink de weg heeft u vermoeid .
AAN JONBHTER

BLADVULLINC.
Versmaad geen handvol groans blaren,
Gevlochten door uw bloemenkrans!
De bloemen bljjven die ze waren
De doffs schaduw hoogt haar glans .
SCtii LFHOUTS WINTERSTUKKEN.

Blaast Schelfhout van 't bevlakte vlak ')
De rijmkorst om den beukentak,
De sneeuwvlok over 't boerendak,
Bevriest h} kreek en waterplassen,
Ofschoon de Kreeft u sprueten stak .
G j[ list u door zijn kunst verrassen,
En wedergpraakt uw almanak .

Maar schoon hij tak en twijg ontblaar,
De lauwer groent den kunstenaar
Die ook erkent geen wisslend jaar,
Maar schudt op de ijskorst, die hjj bouwde,
Ben kroon van blaadren, frisch en zwaar,
Die groan blijft bij de felste koude,
En bjj de sneeuwvlok van zijn haar .
Zjn palet.

NA EEN

AVONDMAALSVII RINI .

A EEN AVONDMAALSVIERING TE HEIL
AAN ALEIDE .

Love onze ziel den Heer, mijn gade !
Verhef zijn seam wet in ons is,
Die wader aan den heilgen disch
Ons overstroomde met genade,
op nieuw de zeeglen diens Verbonds,
Waar Christus bloed op seer moest vlieten,
Ons aanwees, toebracht, deed genieten, Hoe zalig is zijn wag met ons!
No
as verkwlkten we onze zielen
Terliefelijke plaatse, waar
'
De snoeren oozes erfdeels vielen,
k zelf bet brood break voor de schaar
En heden, dear w} ons verpoozen,
In 't lieflijk oord waar gig en ik
De banden voor de vrilheid kozen,
Gezegend tot dit oogenblik
Daar gij, na maanden van verlangen,
Uw moeders wooing weer aanschouwt,
Wear liefde, door geen echt verkoud,
U in hear armen heeft ontvangen
Nu gi bet kerkje binnentreedt,
Wear God u, zooveel honderd males,
Zijn, woord en waarheid deed herhalen,
Vlndt gI~j ook bier den Heer gereed .
Love onze ziel den Heer, mijn gade !
Vergeten ,w}j der weldaan geen,
Waarmee zijn gunst ons overlaadde,
Sinds ze ons in 't zegel der genade
Aan daze pleats bet laal st verseheen!
GjJ~ waart mljn blijde Bruid, Aleide!
Ik uw benijdbre Bruidegom!
Daar stood zijn disch in 't heiligdom Dat was een roepstem voor one beide
Wij kwamen, Bruid noch Bruigom meer,
Zoo ras wij brood en baker zagen,
Maar Broader, Zuster in den Heer,
En, door 't geloof, alleen zijn magen
Zoo keerden wi,j to zamen weer .
Alras vereenden we onze hander,
Zoo vaak vereenigd in gebeen,
Met de ons van God bestemde banden,
En wares voor de wereld den .
U dag van blijdschap, dag van vrede,
Waarop onze echtknoop ward gelegd

.
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EN JYO, UMAALtfVYL tI Vli .
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Hoe reel tot God ons beider belle
Om meer dan voorspoed op onz' edit,
~,
a
Belle om haar heiliging en w jding,
Door invloed van zjn goeden Geest,
a
De beste gave opt schoonste feest,
Ons hart ter eeuwige verblijding.
Zoo traden we op, vereenid paar,
Verwachtende de hulp van oven
Met stil aanbidden, vast gelooven
Des Heeren gunst is wonderbaar!
H ii heeft ons tot, zijn oogst gezonden,
,
In gindschen hefehjken oord,
Waar wil aan zondaars t godhjwoord
Van zonde en zondezoen verkonden
Daar zijn we in zijn genade sterk
Daar komt Hj,j milde zegens geven,
w
Opt biddend pogen, t struiklend streven,
S
Daar kroont H~j ons gebrekkig werk.
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Daar doet hij minzame aangezichten

Zich tot ons buigen in een kring,
En vriendlijke oogen voor ons lichten,
Alleen maar tot bemoediging
Daar trekken zachte liefdekoorden
Ons telkens nader tot den Heer,
Ons stichtend met onze eigen woorden,
Ons leerend door onze eigen leer .
Love, onze ziele loon den Heere!
Zijn goedheid over u en mid,
Zip eeuwig dank en prijs en eere!
In angsten ook was God nabii .
Hjj hoorde de opgezonden beden
Om wat het huwl jk zaligst kept,
Zjn zegenzegende onze tent.
H schiep nit omen hof een Eden .
Laar kwaamt gij, Moeder, aan den Disci .
Waaraan " 't laatst als Bruid genaakte,
En gisteren en heden smaakte,
Hoe goed de God uws levees is .
En, 't hoofdje duikende in zijn kussen,
Gedoopt met heilgen waterdrop,
yacht da ar ons zoont'en
ondertusschen
~
Ons in uw moeders mooning op . . . .
zegening der zegeningen! .
hell daar alles bij bezwjkt!
Wat halleluja zal rk zmgen,
Dat naar mijn hartsgevoel gehjkt?
Al trilde mien versehoven harpe
Hen oogwr'nk van deer nieuwen klanlR
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JTREMIA.

De kraai dacht alt}jd dat hij kraste
Maar, op bet jongst poetenmaal,
Toevalli vliegend door de zaal,
Hoort hiJ dit s reekwoord, dat hem paste
Dies vloog hijJ naar den naehtegaal,
Om hem bet lidmaatschap to vragen
Van 't groot concert van bosch en hagen .
De zanger sprak Mijn lieve hart,
Gij zit een defog beer in 't zwart,
En zeer beroemd door 't disPuteeren
Maar schaatren, orglen, kwinkeleeren,
En galmen over bosch en veld,
Met een geluid dat trilt en zwelt,
Dat schuilt zoowaar niet in die veeren! Zwijg, riep de kraai, verwaande gek!
Dat kweelen, orglen, schaatren, schallen~
Kunt gi,j niet slechts, wij kunnen 't alien,
En IK ook want ik heb een bek.
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VOGELTJE ZINGT ZOO ALS 'T GEBEKT
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Wat antlers wilt gij van miJn dank,
Dan dat ik haar in 't voetstof werpe?
Mijn gade, neen! geen zang, geen kun,
Geen harpakkoorden, Hem ter eere!
Maar onze ziele loof den Heere,
Maar onze ziel zijn vrije guest!
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JEiiE lIA .
Jehova's goedighaid hee t uit, z,li'n lang geduld
Fen eind de hooge maat der gruwlen is vervuld.
't Afvallig Juda, dat verfoelsels nahoereerde,
Waar Gods gezalfde zelf') Gods tempel mee schoffeerdo,
Der Heidnen gruwelen beschamend, die Gods vuist
Weleer voor 't aangezicht der Vaadren had vergruiad,
Heeft geen genade meer to hopen . t Vuur ontbrandde
Van 's Heeren wrake zie 't weerschittren in den lande!
't Bedreigde kwaad, waar 't oor des yolks van klinken zoa,
Rukt aan geen bidden helpt, geen wrijtend naberouw .
God heeft gesproken r k Zal den prijs des kwaads betalen,
k Zal over Sions vest bet meetsnoer Sjimroons ~) halen,
En 't vreeslijk paslood van 't huffs Achabs 'k winch haar nit,
lk keer haar oin gelijk eon schotel tot een buit,
Een roof, een plondring, zal 'k den viand overgeven,
I) Mana
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) Camaria heel in 't Uebreeuwach sjimroon
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Die van mjjn Jesjurun, mijn erfdeel zjn gebleven,
En wreken de overmaat der gruwelen, waarmee
Hun ongerechtigheid, sinds de opgehoopte zee
Hun Vaadren doorliet, daar 'k mijn arm ten sehutse strekte,
Mj tot op dezen dag tot grimmigheid verwekte ."
Hilkia s kweekhng) had vergeefs des Heeren Hues
Gereinigd, weenend voor Jehova, 't vloekgespuis
Der afgodspriesteren geslacht, en Kedrons baren
Doers sissen van den brand van beelden en altaren,
De Wet gehandhaafd, en bet heilig Feest ~) hersteld,
Dat aan vergetel kroost der Vaadren redding meldt .
Schoon voor noch na hem ooit gezalfde Gods regeerde,
Die z zijn gansehe ziel naar al de, Wet , bekeerde,
Jehova's toorn wend niet verbeden ~a, zlan oog
Zou 't kwaad, Jeruzalem gezworen van omhoog,
hiet zien in vrede zou hij sterven bij zjn Vaderen
Zou 's Heeren gunste zijn gebeente doers vergaderen,
Eer 't los zou barsten over 't Huis, waarvan de Heer
Voorheen gezegd had dat zijn naam daar zjjn zou, eer
Hjj Juda wegwierp van zijn aanzicht -- maar 't genaakte
En 't yolk, niet merkende op de gramsehap die vast blaakte,
Verhaastte 't, na den dood des Vromen, in een strl~d
Gevallen, waartoe God zijn zwaard niet had gewijd.
, In die dagen van aanrukkend reed en pchande,
Verjaging, slavernij, verbanning nit den lands,
Pat woog de mantel zwaar op uw gebogen reset,
Profeet, van God geperat, en sprekend door zijn Geest!
Wel had de Heer u tot een zware task verkoren,
Ja, in uw moeders schoot, reeds eer gjJ waart geboren,
Geheili d! Ach, uw jeugd, schroomvalhg jongellng!
Gold, bij Zi' n keuze, niet voor verontschuldiging ).
Gi' moest zjn tolk zj,~ n b,j uw broedren bards zakel
G, de verkondiger der pletterende wrake!
GU, al de jammren voorgevoelen, al bet wee,
Dat voor uw oogen, ale eon opgezette zee
Hot land genaakte! Maar geen golfje kondt gj keeren,
Geen drop verbidden van den toornevloed des Heeren .

Wat wonder, zoo bet hart u in den boezem splijt ),
Een wee, ala barenswee, uw lngewand doorri~t,
Zoo 't in uw binnenst stormt! Gjj ziet den bloedstroom stroomen
De dwarrelwind des krjjgs wordt door uw oor vernomen
Bazuinen klinken en weerklinken in de lucht
Teerlaag op neerlaag, klaehte op klachte, vlucht op vlucht
Des vilands le ermacht bedekt der bergen kruinen
Aiweer z}jn kr}jgsgezang, en nogmaals die bazuiiwn
')

Josia.

s) Paroha.

') Jeremia

.

') Jeremla

.
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Zij dreunen nacht en dag voor uw gesloten oog
Zwiert immer de banier des zegevierders hoog .
Reeds ziet gij 't land verwoest en de akkers leeggebleven,
De bergen wankelen en Juda's heuvlen beven
Het dal is eenzaam zelfs geen vogel woodt gehoord
't Is alles smeulend pain en ongewroken moord! . . . .
En ondertussehen tooit Jezuralem haar laden
Met goad en purper, en bedekt bevalligheden,
In hoerer j verflenst, met blinkend wit en rood
Zottin! de v}land wil uw min nlet, maar uw dood!
Ach, vruchtloos is uw moed, en vruchtloos al uw lijden,
Uw kracht in, woord en dead, en onverschrokken st jden
Vergsofa verheft ge u in den voorhof en voorzegt')
De dingen, door den Heel• u in den moed gelegd .
De knot gaat op ,, Die man most sterven !" - Reahabieten ~)
Verloochenen de vrucht des wijnstoks Isrelieten
Den zwijmelbeker niet, in ongehoorzaamheid
Aau Hem gedronken, die de Aartsvaders heeft geleid .
Reeds maakt de vreemdeling hen cijnsbaar, sleet de handers
Aan 's Heeren tempelgoud en Juda's eelste panders,
Gedwongen om zijn hof to sieren, en zjjn Croon
Te steunen door hun read, hem knielende aangebobn .
Uw profetie herleeft, in 's Heeren hooge mooning'),
Door Baruchs stem, voor 't oor des gansehen yolks de Koning )
Verneemt haar• in den krisg der• grooten maar hot vuur
Zijns . haards verslindt de rol der heilige Sehriftuur
En nremand scheurde char zijn kleedren op dien morgen.
Gij vreest niet, Godsman, want de Heer heeft u verborgeii,
Die haast den schender in zi,jn gruweldaden stoort,
Als de ezelsuitvaart hem to beurt valt, near uw woord ),
't Leeuwingebroedsel op zijn zetel komt regeeren ),
En brullend aanvangt met zijn weduwen to onteeren')
Maar Babel vangt hot in zijn groove Babel wringt
Z jn ring hot door den news zrjn gruwzaam brullen klrnkt
'let langer op 't gebergt van Juda . Chebars zoomen
Zion Juda'r duizenden gevangen ears zijn stroomen
'let dozen is de zoon van Buzi s), en ziJ n lied
Weergalmt van 't vrsroen des hemels, hem esahred.
Benijdenswaardige! de weggevoerde mends )
Is met bet bruikbaarst ooft gevuld uit heel den lands
Het slechte alleen bleef op die takken, die de Heer
Slechts ter verdelging spaart geen eetbre vi,jgen moor!
Benijdbaar, sehoon h}j ook eon balling 's lands moat sneven
}i j mag in Juda's bed zijn loutering beleven,
) Jeremia
') Jechonin
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) Jeremia
~) Ezechiel

.
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a) Jeremia
') Ezeohiel.

. ') Jojakim .
') Jeremia

.
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De boete aanschouwen en de wederkeering'tot
De Pet der Vaadren en getrouwheid aan zijn God .
Maar gjj moot blijven, met de speedsters van de snood~an
Gjj moot hun afval, tot van menschl jke geboden
En trouw, hier aanzien, en uw stem verheffen voor
Eon yolk, van harte dik en toegestopt van oor,
Alleen toegankljk voor de stem van schijnprofeten,
Die logens smeden en des Heeren vloek vergeten,
Eon houten juk voor 't oog des yolks verbrekend, ale
De Heer hot }lzren reeds gereed heeft voor zijn hale ).
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Nu komt hot oordeel . Wat drie koningen weerspraken,
Geschiedt. De vierde ziet Chaldea's benders oaken ~)
Maar nog onbuigzaam. Ja, hj slaakt u uit den band,
Hig last u trekken nit den s jkput, wear do hand
Van uw belagers u in neerstiet, hoort uw rode
Maar last zich, zelfs door God, niet manors tot eon vrede,
Ten prjjs van ootmoed, van vernedering . Zoo slant
Het albeslissend our voor tempel, troop, en staat .

S

Ziedaar de vijand, in zijn kracht niet, maar des Heeren.
Het zijn die zwaarden niet en opgestoken speren,
Die legerwagens, zoo verschrikli k noch die macht,
Uit koninkrk bij rjjk door Babel saamgebracht
r Al kondt gij 't leger, ter verdelging uitgezonden,
Verdelgen" ), spreekt de Heer, ,,eon handvol van gewonden,
Voorbijgezien op 't veld der slachting, zou volstaan,
En stad en tempel nog in vlammen op doers gaan .
Vergeefs ontvlucht gij met uw strijdbren koopren bandea
Omsnoeren, ale eons slaafs, uw koninklbke handers
Zoo wacht u 't land, waarvan de Heer gesproken heeft,
Dat gjj 't niet zien zult, Zedekia! schoon go er sneeft ) .
Ook ziet gj feeds genoeg, rampzalige! in uw boeien.
Och, dat de wreedheid nu reeds 't oog u toe kwam schroeienl
Neon . Beret nog meet gij 't blood zien vlieten van uw kroos~,,
En daarna daalt eon nacht, nooit meer door dag verpoosd .
Nu khnkt de woeste kreet van Babels sterke holders,
En schatert over berg on omgelegen velden
„Slecht, slecht de trotsche, wroet hear diepste grondvest om S) !
Daar zj goon schaduw meer van stad of heiligdom !
Geef hear den vuurgloed en den bloedstroom ter verzwelging
Op, op, ter plundring, ter verdieling, ter verdelging!"
't Geschiedt . De laaie vlam gnat bloedig lichtend op
Van vorstelijk paleis en heilgen tempeltop .
Haar volgt eon dikke rook, die, langzaam opgetrokken,
Slechts smeulend puin ontdekt, en neergestorte brokken
Van al de heerlJ i'kheid in 's Heeren gunst vergaard .
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Hoe eenzaam zit de stad, voorheen de vreugd der aard !
Thane is ze eon weduwe een verlatene eenslavinne
I)
Wier o sia eenmaal al~ der volkren Konin 'nne
Geboodp Zij s t den nacht in tranen onverpoosd.
Zij ziet near 't oosten, blikt near 't westen ! Nergens troost !
Van 'ammer overstelpt dealt Juda van zijn bergen
De Heiden haalt hem in, met godvergeten tergen,
Drjft hem in engten, en bezet hem van rondom .
De wegen jammeren om Sions heihgdom
.,
Want niemand gaat ter feest . De poorten z}~n verdwenen
De priestren zuchten, en de jonge dochtren stenen .
Noem, noem hear Mara 't is hear bitter. Hoor de knot
Van hear verdrukkers, die zich kittlen met bear feed .
De Heer, due juichen z j, vergeldt hare euveldaden
Dies gaat hear tenger roost met ketenen beladen .
dochter Sions, al uw ,glorie is voorbij .
Ge'aagde herten zjn uw vorsten, machtloos ~i,~ ! -Ach ! flu gedenkt zip aan de dagen, aan de tjjden,
Toen ells nation der wereld hear benjdden,
Nu iedre natie hear bespot, veracht, versmaadt,
En in hear naaktheid zich verlustigt. Hear gewaad
Is verontreinigd tot de zoomen . Ja, hear zonden
Zjn schrik jk daarom wordt zij troostloos weggezonden .
Zie neer, Jehova, zie hoe raadloos diep zij viol!
Hear vijand heeft, een lust aan
In t heihgdom zjjn ziJ, waarvan gig hadt gesprokon
Ik duld ze niet in min vergaadring," ingebroken .
Zie neer, Jehova! Zie hoe dlep ik word versmaad !
Moeit u doze aanblik niet, die lange mij henen gaat?
Is dear een smart geli •k to stellen met mijn smarts ?
Zoo schriklijk brandt a toorn des Heeren mij op 't harts,
Vertreden bon ik, en vernietig d is min
J ear.
Ontzaglijk, vreesljjk en reehtvaardig is de Heer !"
,
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Zoo klinkt uw klaaglied, uit de puinen opgeheven,
Waaraan gj trouw bleeft, zoon Hilkia's . Heel uw levee
Was profetie van wet gig nu beweent . Nog wilt
Gjj troosten Maar waarmede uw droefenis gesti)d )
Beroofde Jonkvrouw? Op mijn harps zijn goon snaren,
Wier klank in staat is om uw smarten to bedaren.
Uw wonde gaapt geli k een zee wie sluit hear ooit?
Uw seh~nprofeteu hebben logens uitgestrooid,
thane zret ge u door elk
T hater sgiltgl et mit
m met earned handenklappen,
Is doze 't, die ale kroon der schoonheid word geroemd?
Is doze 't, die de vreugd der wereld ward genoemd ?
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JEREYIA .

Ha! dit 's de dag, waarnaar ik smachtte! Ze is verslonden
Van al haar siersels wordt geen enkel meer gevonden.
De Heer heeft zUn besluit vervuld, zijn woord volvoerd
Verschooning was er niet de stem des Heeren zwoer 't. En daarom, Sion, atom uw tranen nit bij stroomen
Ween, weep altoos, uw tijd van jamm'ren is gekomen!"
Hij zw}jgt en buigt het hoofd mistroostig in den schoot
Het hoofd door jaren kaal en lijden . 't Avondrood
Werpt op zijn schedel en tezaamgeklemde handers
Zijn roses schemermg . Des tempels zuilen branden
op nieuw, naar 't schijnt zijn puin staat andermaal in your
Maar rust en stilts heerscht in 't plechtig avonduur .
Doch Jeremia ziet niet om zich doffs smarts
Vervult en overstelpt des grijsaards brekend harts
En in zijn boezem kiemt een stills beds, dat
Hij dus moog sterven op de puinhoop van Gods stall .
Helaas! 't was anders in des Heeren raad besloten .
't Klein aantal van wie bij de puinen overschoten
Bevlekt de handers weer met bloed, in muichelmoord
Vergoten, en de schrik der wrake jaagt hen voort
Voort naar Egypte, naar het diensthuis van hors Vaderea,
Waartegen 't laatste bloed moest vloeken in hun aderen.
Nog eenmaal predikt gij vergeefs, gezant van God!
't Weerbarstig yolk hoort nooit, en kiest jn eigen lot.
Men scheurt u of van d' erfgrond Juda's en zijn heuvelen,
Om in 't gehate land to kwijnen en to sneuvelen .
r Voorwaar! ik ben de man die jamm'ren heb gezien I)
k, ik de roede der verbolgenheid van Dien,
Die mij in duister, niet in hcht, heeft doers verkeeren .
k ken," dus barst gij nit, ,de schrikbre hand des Heeren!
Mien vleesch verteerde H~j, m jn beendren brak hid stuk
Hid heeft me ombolwerkt, heeft me omsmgeld met den druk
Hid deed mjj worsen, ale een doode, in donkre holen
Hij maakte scherp en ruw de, . paden van mijn dolen
Met alsem heeft Hij mj gespi,~ sd, met gal gedrenkt
(Wat zoet is werd mid vreemd) en heel mijn ziel gekrenkt .
Maar echter leef ik door Zijn goedheid, Elke , morgen
Vernieuwt mjjn lijden maar dit west ik H} zal zorgen
Hij is getrouw mile deel alleen ! De Heer is goed
Voor ells ziele die hem wacht met stillen cooed .
Wat pak van jamm'ren God mij op de schoudren laadde,
Het juk to dragen van der jeugd of is genade."
.)

Uaagl. .

REOENBOOG BIJ U\WEDER .

REGENBOOG BIJ ONWEDER.
liefelijke straal van licht,
Die, in een straal van vocht gebroken,
Den bong ons schildert voor 't gezicht,
Wear eens de Heer van heeft gesproken
,Zoolang uwoog zjn schijnsel ziet
,Verderft mijn gramschap 't aardrijk niet "
Hoe troostrijk is het kleurig wonder,
Dat ge aan bewolkten hemel niaalt,
Wanneer de felle bliksem straalt,
En ons de rommelende donder
Van Gods geduchte kracht verhaalt!
Wanneer 't zijn zevenvervige armen
Ter donkren kimmen nederstrekt,
Alsof bet wilde 't oord beschermen,
Waarom zijn halve kring zich trekt
Te midden der ontzaghjkhede,
Die onze ziele sleet met schrik,
Verscb}jnt bet als een glens van vrede,
Als van Gods hefde een heldre bilk,
Die ons versterkt in den gebede!
welkom, welkom zijn de stormen,
De wolken, en de regenvloed,
Waaruit der zone zachte gloed
Zoo lief een schijnsel weet to vormeu,
Pat van zoo dierbre dingen spreekt,
Omdat er zulk een licht in breekt!
G ezegend, in deze aardsche dalen,
Voor hem, die in Gods hell gelooft,
De storm van rampspoed om zijn hoofd,
De kletterende regenstralen
Wier stroom, nochtans zijn licht niet dooft,
Maar 't voor zi,jn ziele een beeld doet malen,
Wear hij zjn trouwen God bij looft,
Wiens heiibelofte niet zal falen,
Wiens troost geen onweer hem ontrooft
Een bong, wiens mengling zachter kleuren
Hem voorspeelt, in een schoon gezicht,
Den vollen cirkel van dat licht,
Waarin hij 't hoofd eens op zal beuren,
Zooras zjjn laatste schaduw zwlcht.
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JBRUZALEM .

DEN KINDERKENS GELIJK.
De wereld schreeuwt Woes toch goon kind
Maar God geeft mU 't gebod to lezen
Een kind to worden! En 'k bevind
Dat ik 't moot zijn, om 't niet to wezen.
NAAR JERIJZALEM.
AAN

MEYR .
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Met eon eaemplaar van Heloni Bedevaart naar Jeruxalr#,

Wat schenk ik u, daar gjj verjaart?
Eons zonen Jacobs Bedevaart
Ter heiligste alley aardsche steden.
wel hem, wien des Heeren stem
Doet opzien naar de zaligheden
Van 't hemelsche Jeruzalem!

Wie doze stad hot harts trekt,
De rein zjj kort of langgerekt,
En a door bljjde of donkre dalen
Zjj heffen moedig 't vroolijk hoofd
Zij weten, aan wiens hand zip dwalen,
Zij, in wrens woord hun hart gelooft.
Die uit den hemel op hen ziet
De Wachter Isrels sluimert niet
ZUnvleuglen
.
dekken al'z jn kinderen
Zi n schaduw wandelt hun op , z}j
De hitte zal hen 's daags niet hmderen
De nacht trekt schaadloos hun voorbjj.
Z}j naadren, naadren meet en meet
De Psalm des Optochts looft den Heer,
En brengt hun zegenbede en groeten,
Vooruit, in 't godlijk Salem aan,
Alsof, o Godsstad ! hunne voeten
Reeds in uw gulden poorten staan!
En leggen zjj den wandeistaf
Terneder en hot reiskleed af,
Waar zjj dat heil genieten molten
Hoe wordt hun 't moods hart verfrischt,
Als ails tranen van hun oogen
Door God zelf worden afgewischt.
Ziedaar hot aardsch en hemelsch lot,
Dat ik u toebid van dien God,

REN LIEU. -- GEZANGEN YUOB DR KINDEBEN DEB DIACONIESCHOLEN .

Om wien
n heilgen zich vergaderen .
Van Hem zij onze hulpe alleen !
Tot Hem moet alles biddend naderen
H j is een hoorder der gebeen .
EEN LIED .
Welzalig hij die Christus heeft gevonden,
Wien op z jn weg z jn Heiland is outmoet
Die bij jn , kruis verlossing vond van zonden,
En relnigmg in z jn onschatbaar bloed
Die, bij zijn licht, de paden onderseheidt,
Waarop z jn God hem bid de hand geleidt !
Hem zegent, om den wille van dien bloede
lie God z}lns heils, zijn schild, zijn zon, zijn lied,
Hem werken alle dlngen mee ten goede
Ook 't kwaad staat op, maar stoort zijn vrede niet
Een naeht van ramp daalt op jn wegen neer
Hjj wankelt niet zijn Herder is de Heer .
GEZANGEN VOOR DE KINDEREN DER DIACONIESCHOLE N
TE AMSTERDAM.
BIJ EENE OPENBABE PRIJSUITDI EIdNG .
I.

Die hooge ziet, die lage ziet,
Verheft ons lied.
Uit kindermonden
Laat, die bet groot heelal gebiedt,
Zijn lof verkonden .
't Hozanna stjjge uw naam ter eer,
God en Heer!
Voor al den zegen,
Dien wij, verbeurd, maar telkens meer,
Van U verkregen.
Uw liefde werpt bet daaglijksch brood
Ons in den schoot,
op 't needrig knielen,
En sp" st den tienmaal grooter nood
Van onze zielen.
God, als zooveel dankensetof
Ons hart niet trof,

t ons in last
een,scherpen!
odeHeer!
ear,
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Indian w}j zwegen, -De steenen riepen haast uw lof
Der wereld tegen .
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II.
Een ding is noodig
Dat E~ne wilt G}j geven .
Och warden derwaarts meer en meer
De handers opgeheven .
n ding is noodig, fin, s echis ~~nl
Och, mochten wj 't begeeren !
Hoe schamel ooze stand ook scheen,
wj zouden nets ontberen .
En ding is noodig
bj jeugd,
En kracht, en oude dagen,
Dat gene schenkt de ware vrengd
Och mochten wi J't U vragen!
Een ding is noodig . Ongeljjk
Verdeelt G" de aardsche schatten
De hemelgaat~ maakt armen rjjk
Mocht onza hand hear vatten.
]en ding is noodig. U z}
Oat G}
Zoo 't ons ontgaat, bewaar ons, Heerl
De schuld op U to werpen .
Een ding is noodig. Hun zjj dank,
Die omen nood verplegen!
Och, mochten ze alien, levenslank,
U kennen in hors wagers!

C
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Eon ding is noodig. Walk een lot
Uw oedheid hun verleene
Mocht maar elk onzer, groote prod!
U danken voor dat ]ene!
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VROE(E KEUZE .
De bloesems wasemen den Heere,
De bloesems van uW lentetjjd,
En ales, lieve, wat "
flat wilt Rll wagon Hem tar ears
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YBOEGrZi KEUZE .

Hem wordt uw frisch ontloken kraeht,
Hem iedre gave toegebracht .
Gj~ hebt, to midden van de rozen
En lelien der blijdste jeugd,
Des hemels englen vroeg verheugd
GiJ', vroeg het bests deel gekozen
Dat eene, dat geen tweeds duldt,
En 't hart geheel, of niet verrult .
Voor andre goden is dear plaatse,
Noch tijd, nosh lust tot dienst of eer
G buigt u slechts voor ~nen neer
H}j is uw Eerste, Hij uw Laatste
Die Heiland, die uw Heiland wend,
Moest immers Heer zijn van uw hart?
Is 't last, met lust de wet to ontvangen,
Van een, die ons door weldaan bindt?
Is 't deugd, to minnen die ons mint?
Is 't dienst, zijn redder ears to hangers?
Is 't veel, mdien men trouw bewjst
Aan die ons van zijn tafel spijst?
This voelde uw hart . Hoe zou 't bevroeden
Dat heel de wereld, die dear jaagt
Near jdelheden, u,beklaagt?
Hoe zou uw kalme zael vermoeden,
Dat zij ten duel staat aan 't verwUt
Van zich to foltren voor den tjjd?
Te foltren? Zie die rustige oogen
Dat effen voorhoofd, zoo gij dart,
Beluister 't kloppen van dit hart,
En, wereld! schaam u voor die logen!
Hij, wien dat hart is toegewijd
Is zachter meester den gij zijt .
Ons oog sleet u met eerbied gads
En dank, den Heere toegebracht,
Innemend toonbeeld van de kracht
Van zi,jn vroegtijdige genade !
De Heer, die u zoo vroeg verkoor,
Heeft groote dingen met u voor .

ir.

Wat zult gij ? Lang zijn liefde lovers
op aarde, of ras bij Hem omhoog?
Lang bier een lieht zijn voor ons oog,
of beast een flonkerster daarbovcn?

DS LEDI(GE PLAAT$. - BEBUBTING .

Nog velen toedoen door uw stem,
of vroeg vergaderd zjjn tot Hem?
G j vraagt het niet. Gij wilt niet vragen,
Maar wachten volgen, niet voorzien
De wil des Heeren zal geschion .
Uw oog is op Zijn hand geslagen .
Die op den weg des Heeren reist,
West altoos tijdig wet H}j eischt .
Zoo maar uw ziel uws Heilands leers
In levee en in dood versier',
't Is u genoeg. Gij zegt Zie hier
De jonge dienstmaagd van den Heere!
Haar overkome near z}ln wil!
Haar ziel is in hear binnenst stil .
DE LEDIGE PLAATS .
ALE MEVB . --

Niet hier! Maar in z ,ns Vaders huffs,
Wear Jezus hem een pleats bereidde .
Kom, volgen we onder Diens geleide,
Ook onder 't opgelegde kruis!
H j brengt ons alien vroolijk thuis.
Ja, vroolijk! Schoon nog menig traan
Uw zoekende oogen zal ontvloeien,
En elks livve plek besproeien,
Wear sporen van jn voeten staan
De Heer ziet al die droefheld aan .

Sla tot Hem op het weenend oog!
Verheer jk Hem in 't schreiend harts !
Het voelt den zegen van de smarts,
Mits 't ook zijn Heiland voelen moog!
Eens Christens droefheid trekt omhoog,
BERUSTING .
Die, in de rampen van zijn lot,
B} menschen zlch beklaagt van God,
Toont God to kennen noch to vreezen
Die onder 't onheil, dat hem plaagt,
Van menschen zich bij God beklaagt,

£ZN BTEM VAN DN OVNItZIJDE . - IN INN BIJBNL. - PAA$CHQEZANQ .

Een vreemdlin aan zichzelf to wezen .
Zichzelf en God to kennen doet
Stilzwjjgen in den tegenspoed .
BEN STEM VAN DE OVERZIJDE .

Als 't leven over-leven wordt,
Al is het kort,
't Schijnt lang to duren
Hoe pijlsnel vroeger tijd verdween,
De laatste zijn de sleependste urea
ZI,j krulpen heen.

Maar troost de Heer, dien ik aanschouw
U in uw rouw,
Steunt Hij uw voeten,
Zoo zult ge uw weg gemoedigd gaan,
Totdat wjj ons bj,~ Hem ontmoeten, Treed rustig aan!
IN EEN BIJBEL.

Geen Toonbrood op gewijden disch,
Slechts spijze voor Aarons loten
Geen Mannaschat,
In gulden vat
Voor 't oog versloten
Bij de Arke der Getuigenis
Maar mannaregen, daaglijks friseh,
Om eigen tente neergevloten, Ziedaar wat voor Gods gunstgenooten,
Het levend Woord des Heeren is .
Zijn welbeminde wordt gezegend,
Ook als hij slaapt
Welzalig, die Gods Manna raapt,
Daar 't nederregent.
EEN PAASCHGEZANG.
DE HEER Is OPGE TAAN.

De Heer is opgestaan ! Dus jubelt Gods Gemeente,
En slant het oog -- niet op de graven, waar gebeente
En dierbre broederaseh in sluimert, maar op Hem,
Die voor haar stier f, en ziet, Hij lee ft in eeuwighede,i,
En, ale haar heerlijk Hoo fd en Boning aangebeden,
Het sto f doet wachten op Zijn stem .

S

LEN PAAecHGEzANGF.

De bittre beker is gedronken . 't Is geleden,
Menschdom! wat uw schuld uw Heiland kost . Volstreden
De strjd met d Overate der Wereld .t Is volbracht,
Wat zondaais heihgt en rechtvaardib t in Gods oogen
Verwinnaar, heeft Hij, in den dood het hoofd gebogen
Wat rust H op z n kruishout zacht i.

S
S

Het aardr}jk heeft gedreund, steenrotsen , zijn gespleten
Des em els voorhan scheurde in tweeen t dood eweten
Kreeg, siddrend, levee, op den schok van Jezus dood
De mood des heidens moest zich oopnen, heeft beleden,
Zijn hart met engelen en heilgen aangebeden,
Als zich de mood van Jezus sloot .
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Nu gaat, en elaat de borst, tezaamgevloeide scharen
Van zjn vervolgers, zjn bespotters, moordenaren,
En smaders . Gaat, en keert aan deze plaats net weer!
Uw ure kwam uw hart genoot haar ,ze is verstreken
Thane, waagt niet naar dit lijkeen vm er nit to steken!
Geen proof des moedwils is llh meer .

Alleen des krilgsmans speer doe t dlerbaar bloed nog vloeien,
flat de aarde ,heiligt, die zijn droppelen besproelen,
En spare z ,~n gebeente in 't wonaen vanzl Jn zlJ ' .
Doch, stelt zijn graf niet ale zijn kruis b}j de overtrederen!
Hij list zich tot den dood om onzentwil .vernederen
Maar zjn verneedring is voorbj .
De Vader eert Hem en verheer jkt Hem, na 't dragen
Van onze krankheen, onze smarten, onze plagen.
Hza deed geen onrecht, geen bedrog was in zjn mond.
. Vrienden moeten
Het jnwaad windlen om doorboorde hand en voeten
En hoofd, om hunnent wil verwond .
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Een andre hof dan die der „persing der olwen"')
Ontvangt zijn hchaam in de stills doodsverblwen,
Maar door geen' doode nog ontreinigd . 't Avondrood
Bhnkt schoon in 't westen, en versmelt in 't bruins loo ver.
De Heer des sabbats alaspt in 't graf den sabbat over .
Wel is ,de dag diens sabbats groot !
Het krjgszwaard waakt .b j t jk . God zal het meer beveiligen .
't Zal zeker wonen in zi n hoede . Voor zi,~ n Heiligen
Bestaat
. . geen . groeve cer verderving . Als zhjn gseat
Het zw}lgend rjjk bezoekt der geesten die verbeiden,
Zoo is, ook daar, de ziel niet van haar God gescheiden ~)
Dat is ze eenmaal op 't kruis geweest .
) GFetheewane.
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Een andre nacht verbreidt haar sluier aan de transen
Des hemels, dun, en als doorsehemerd van de glansen
Eons morgens, die tar nood zjln komende uur verbeidt
Zacht waait de geurige aim der morgenlandsehe luchten
Den hof des Raadsheers door . flat schepsel schort zijn zuchten )
En ademt met blijmoedigheid.
De eerst dag genoemde dag, die, als hij 't machtwoord hoorde
DAAR ZTJ LICHT! aanhchtte, op hot dondren van dien woorde
Is wear to waehten nit den schoot der duisternis.
Wat is er van den nacht, gij wachters )! die zoo blijde
Den morgen uitroept, als door u, near Hebrons zjjde,
Een straal van icht vernomen Is?

Hot schemert in den hof van Jozef. Eensklaps siddert
De grond. Een Engel dealt, die als ears bliksem schittert
De grotto nader - Steers noch zegel sluit haar moor!
De krijgslien vlieden voor dion heirknecht nit den hoogen .
Een kalme morgen rijst aan do onbewolkte bogen, Ja, toen begon 't to lichten, Heer !
Te lichten in den hof to lichten over do aarde
To lichten voor de mel, van wie uw arm vergaarde
To lichten over graf en dood met levensgloed
Te lichten over 't Blad, dat tuigde van uw smarten
En heerlijkheid, die volgt to lichten voor de harten,
DIe Gad gekocht hebt met uw blood .
Treedt nader, bij dat licht, bedrukte Magdalenen!
Verklaart uw oogen, zoo beneveld door uw weenen !
Besehaamde Simons, komt! Uw licht is opgegaan!
Wat treurt en klaagt go, als wear uw schoonste hoop vervlogen ?
Gelooft, en vangt dit licht in uw verhelderde oogen
Do Heer is waarlijk opgestaan!
De Heer is opgestaan! Wat twijflen ziJ n getrouwen?
Wie eerst elooft zal eerst Gods heer jkheid aanschouwen
Moor den Bethanien bestraalt zj.' Jozefs hof.
)
Do Meester komt hij draagt de teekens van uw zonden
Maar, ear go eon vinger heft tot de altjjd zichtbre wonders,
Knelt voor uw Heer en God in 't stof!

Mijn Holland! Welk eon hail is nit uw ref geboren!
Uw zachte lippen doers dat woord van Yrede hooren Ja, erode kocht gij, brengt, dealt go uit, vorzegelt gij
Den erode van do ziel, waarm go uw lieht doet stralen
En 't nieuwe levers stort,waardoor ze, nit de aardsche dalen,
Ten hemel opstjjgt aan uw j'.
)
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Ten hemel opstijgt, ja een nieuw, een ander leven
De on voor u op de aard, maar boven 't aardsch verheven
Uw opstaan, Heer, is uw begonnen hemelvaart!
Zoo 't onze. Deedt ge ons uit der zonde graf verrjjzen,
't Schijnt al wat in ons is ten hemel op to wijzen -Rack ons niet aan, bezoedelde aard!
Ten hemel opstijgt, ja reeds proeft mijn ziel het leven
Der heemlen, die, door u van zonde en dood ontheven,
In 't nieuwgeschapen hart der heemlen vrede smaakt
Zij trekt tot u omhoog, zij zucht u smachtend tegen
En, na wat loutrens in des levens donkre wegen,
Duldt gij dat ze u in 't licht genaakt .

Lichaam dezes doods! van dag tot dag verdorven,
Wat deert me uw staag vernal? Haast z~~'t gij uit-gestorven
Uw vonnis is tot stof to keeren keer tot stof!
Mij moeit niet op wat wind uw asch daarhenen zweve,
Zoo maar, van dag tot dag vernieuwd, m}jn ziel Hem leve,
Die eens haar opneemt in z}jn hof!
Wat zegge ik? -- Gij ook voelt een roeping voor z }j~n hemelen .
Uw noodlot zal niet z}jn in 't Niet terug to wemelen
Ook uw hersehepping, uw verheerljjkmg spoedt aan,
Zoo waarljjk als bet bad des doopsele u besproeide,
Zoo waarlijk 't reddend bloed fangs Jezus laden vloeide,
Zoo waarljjk H} is opgestaan.
Zoo waarljjk ale Hjj leeft , do Rots van , mijn vertrouwen,
Zoo waar ~k zal ,ik nit m}ln vleesch m}ln God aansehouwen
Zoo waar ~k, lichaam dezes doods! zult ge uit den dood
Verrijzen, en Hem zien, die in u 't hart deed branden
Van 't woord des levens nit z~n, mond . Mjn ingewanden
Verlangen heftig in mjjn schoot ) .

Wie ben ik ileer, mijn God! die voor uw voeten .kniele?
Wie ben ik, Heiland, i wat 's m}ln lichaam, wat miln ziele,
Dat Gij ze u aantrekt, begenadigt, leven geeft ?
Wie, dan een zondaar, ja, met enkel schuld beladen,
Dat zich mijn geest in die verwachtingen mag baden,
Mjjn hoop in zulk een hemel zweeft?

Wat mag ik tot uwe ear? -- Gij, 's hemels harpenaren!
Daalt op uw vleuglen, reikt me uw titers, leant me uw snaren i
Of stemt de mjjnen op den toon van de uwen! Wj~st
Mij 't schoon geheim van uw verheven vingerdrukking,
Opdat de luistrende aard moog smelten van verrukkmg,
Wanneer mijn dank ten hemel rijst!
i) Job
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CHBLINGI .

Of sti t min wensch to steil last uit de hoo a koren
Waarin ge uw liedren stemt, me een enklen agalm hooren
Van hemelmelodie, nabootsbaar voor mjn toon .
Geen antwoord! Alles zwiJ gt uit de onbereikbre verte
Geen englen antwoord! Maar de Heer spreekt tot mijn herte
Hebt giJ m "l lief, o Jona zoon !

G
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Of ik U hefheb, Heer? Gesloten deuren sprmgen
U open kon mijn hart U weren? Alle dingen ,
Len ongedekt en naakt voor uw alwetendheid!
Of ik U liefheb, Heer? Gj west het .
Vermeerder
Die liefde! De uwe mask haar volley, zuivrer, teerder -En duld' dat ik uw kudde weid'!

S

De Heer is opgestaan! Dus jubelt Gods Gemeente,
En slaat haar oog - niet op de graven, wear gebeente
En dierbre broederaseh in sluimert, maar op Hem
Die voor haar stierf, en ziet, Hij leeft in eeuwigheden,
En, als haar heerlzjk Hoofd en Konznq aangebeden,
list stof doet waehten op Zijn stem.
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DROOMBEG

,Een schoone droom is altijd jets ."
Gewis! Maar is 't ontwaken niets?
Ach 't was, na droom en droomgestreel,
Voor velen dikes j s veel to veel.
Schoon Droomers char den sot mee driven,
De Ontwaakte stemt voor wakkerblijven

j

AAN EENE WEDUWE.
Wie bidt niet voor de levensdagen,
Wie bidt niet voor de levensvreugd
Per Weduw, wie de teere 'eu d
Van 't eenig kind is opgedragen
Wien van zjn vader pieta geheugt?
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CHELING .

C'est quelque chose encor que d'avoir an beau revs,
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Uw kudde, Vredevorst! De sehapen met de lammeren!
Bestier ze zachtkens, door deer heide veler jammeren!
Bescherm haar, Sterke God! behoed haar voor 't geweld!
Tot waar zij 't ruischen hoor, het ruischen en het klateren
Des onuitPutbren strooms van kristalliJ pen wateren
Die uit den troop der eeuwen welt') .
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VONDEL.

Wie paart bj 't licht en sterkte vragen
Van Hem, die woes en woduw redt,
Geen smeeking aan haar smeekgobed ?
Wie vraagt niet om eon dubblen zegen,
Voor haar, die in haar eenzaam lot,
l dn ding begeerd heeft van haar God
Haar Kind to leiden op de wegen,
Wier loop zich richt naar z jn gebod,
En die besproeid zijn van den regen,
En van dezelfde Eon bestraald
Waar al zijn Moeders troost nit daalt?
Weduw! dank niet dat w j zwijgen,
Als, in do stilts van den nacht,
Tot Hem, wiens hail uw ziel verwacht,
Uw stills beden opwaarts st jgen .
De Heer make al uw paden zacht!
De Heer doe u de bee verkrijgen,
Waarop hot harts van zijn knecht
Met zielsgemeenschap Amen zegt .
VONDEL.

Op zjn bcsneeuwde kruin en groenen krans to wjzen,
Der dichterlijke jonglingschap
Zijn fikschen vingergreep ten voorbeelde aan to prjjzen,
En zijner voeten vasten stag
Zijn hooggevierden naam naar namen to vernoemen,
Die de Oudheid grootst en roemrilkst had
Gebuur en vreemdling met zijn lofspraak doof to roemen -~
Ja, alle dagen hoort men dat!
Maar hem to lezen, hem to kennen, hem to smaken,
Ziedaar wat schaarsch is in eon eeuw,
Die slechts twee wegen kept om tot wat naams to raken
Gemaakte klacht, of wild geschreeuw .
Vondel! had mjn hart u moor in ear gehouen,
Z jn dorst slechts aan uw bron gelaafd,
Mijn domme jeugd aan n zich willen toevertrouwen,
En in goon vreemd gareel edraafd
'k Zou mooglijk hedendaags met vredlger genoegen
Terugzien op mijn dichterpad
'k Had moo lijk b j den krans eon loover kunnen voegen,
Dien gij mijn land' gevlochtenhadt
'k Had zeker min gevleis en min geschreis vernomen
Van koortsig, brain en week gevoel,
Maar kon met Herder trod en heldrer voorhoofd komen,
Waar 't nakroost zit ten rochterstoel .

KERSTAVOND.

Ach, 'k heb den eersten gloed der vroege dichtvuurspranken,
In mien onrjjpe jeugd ontwaakt,
Ach, 'k heb den schooners galm der vaderlandsehe klanken,
Zoo vroeg, maar niet genoeg gesmaakt,
Ach, 'k heb uw grepen in de oorspronkelijke snaren,
Tenhalve p as door 't oor gevat,
Misbruikt om vreemden roem met wildzang to evenaren,
Tot 'k u, o Roem n ,jns lands! vergat .
Tot dat ik u vergat, uw koninklijke zangen,
Uw aadlaarsvlucht, uw zuivren glued,
Uw rustig zelf bezit, de vrijheid uwer gangen,
Uw frischheid, en uw overvloed .

En wie gedenkt ze? Wie duet ze immer ons gedenken?
Wie spiegelt ze ons van verre toe?
aliens luit zal Holland met een Hollandsch lied besehenken,
Dat Hollands Vondel eere doe?
Te zweren bij uw naam, en in uw naam to richten,
Dat hooren, dat vernemen wij
Maar 't zoet der honiggeur van Vondels maatgedichten
Verlokt Been enkle grage bij .
Ach bijen! 't Veld is vol van kakelbonte vlinderen
En ijdle dingen van en dag,
Vien niemand 't kort genot des $adderens verhinderen
En allerminst benUden mag .
KERSTAVOND .
TROOST DEA ARISEN .

Wat buigt ge u neder, o mijn ziel,
Waarom dus gansch verslagen ?
Alsof op u al 't donkey viel
Der donkerste alley dagen!
Besterft ons lamplicht op zjjn pit,
Die uitgaat van de droogte,
Wij hebben hater lieht dan dit,
in d' OPOAN( Urr DT HOOQTE l) .
De middagkost was zeker schraal
Elk onzer nam hem zuchtend
Niets bleef er voor een avondmaal,
En nets voor morgenuchtend.
Maar hater l J fs- dan zielenood,
Zoo de aardsche broodstaf faalde
gum, heffen we aan van 't Hemelsch Brood,
Dat uit den hemel daalde!
}
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Een handvol kools, wat havergort
Moest onze jongens voeden
Hun zak is hard, hun deken kort
Toch slapen zip, de bloeden!
Vrouw! klaag met tot den hemeltroon,
Hoe arm ons Iftal 't hebbe,
Denk aan Gods elgen lieven Zoon,
Die neerlag in de krebbe .
Jezus Christus Zoon van God,
Voor ons in 't vleesch gekomn!
Hebt Gij het in een beestenkot
op aard voor lief genomen
Dat doet het hart van d' arms goed,
Dien Gij uw heil verkondigt,
En zonder vreeze naadren doet
Al heeft hij veel gezondigd .
De Wjjzen brachten wierook, good,
En mirrhe, uit verre landen
Maar wij, wjj komen even stout
Tot U, met lee, a handen.
Arm zijn wij, alts,~ d arm geweest,
Dies wij wel dikwijls mordent
Gij gaaft„ons arm to zijn van geest
Toen zjln wjj rijk geworden .
Ja, rijk wordt die zijn armoe kept,
Zijn naaktheid in Gods oogen,
En zich tot U om uitkomst wendt,
Om dekking nit den hoogen
Dien Gij een honger kennen doet,
Die naar -uw brood leert smachten
En, daar Gij hem ten leven voedt,
All' andren nood verachten .
Jezus, die uzelven gaaft,
Zie bij uw krebbe ons knielen!
Een arms Vrouw heeft U gelaafd
Gij laaft onze arms zielen .
Uw tengre hand is rijk gevuld
Met schatten van genade,
En breekt den kerfstok onzer schuld,
Dat ze aan ons heil niet schade .
Zij wendt den vloek en 't oordeel af,
Verzegeit one den vrede,
En geeft ons een beproefden staf
op ells paden mede.

AA!
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Welzalig die, in dezen nacht,
Uw kinderhandje kusten,
Maar zaalger die op 't geen het bracht
In blind geloove rusten !
Die U zijn Heiland noemen mag,
Zijn leven nit de dooden,
Dien troost gij met een zoeten lath
In ells snort van nooden .
Dien zegt Gij, als hij 't laatste brood
Voor hongrend kroost zal breken
,Uw Vader kept ook dezen nood
Gij zult niet vruchtlogs smeeken."
Wat buigt ge u neder, o mijn zie
God voert door donkre wegen,
Maar 't hail, dat u to beurte vial,
Is pand van Mien zegen .
De star, die stilstond boven 't hues,
Waarin 't kind Jezus schreide,
Verlicht ook elks schaamle kluis,
Wear 't hart Hem pleats bereidde .
Gods heerlijkheid bestraalt den nacht,
Gods licht verscheurt Gods wolken
Herhaal de boodschap u gebracht,
De blijdschap alley volken!
Gods Englen heffen 't feestlied aan,
Tot lof van Gods erbarmen
Zij hebben 't ook voor u gedaan
Hat is een lied der armen .
„Geeft, hoogste heemlen! geeft God ear!"
Ziel, offer hem uw smarts !
,,Gods vrede daalde op aarde near ."
En daalde ook in mju harts !
Om Jezus wil toont God ,in 't kroost
,,Van Adam welbehagen!"
Ontfermer! b}j zoo rijk een troost,
Vergeef een zondaar 't klagen .
QAN Mn. I. DA COSTA, OP ZIJN ZILVEREN
BRUILOFTS-DA( .
HERINNERING ALE HEEMSTEDE EN WILLEM DE CLERCQ .

Ons hart zal nimmermeer vergeten
Dien aangenamen zomert jd,
Dien ge in ons midden hebt gesleten .

A ~lt MR. I . DA COSTA, OP ZIJN ZILVRREN B UILOPTB-DAGb~

Toen gi,j ons lief geworden zjjt
Toen gj bij 't geuren onzer linden,
En bij onze eiken, door wier groen
't Sint-Jans-lot vlocht zijn geel festoon,
Verademing en rust kwaamt vinden
Voor kloppend hoofd en bruisend blood,
Voor dat aandoeneljk gemoed,
Verfijnd door alles to ondervinden
Voor 't hart, aan niemands zorgen vreem,
Dat eon verterend aandeel neemt
In al wat onze tijden baren
Dat wat er kiemt en wat er woelt
Snel en nadrukkelijk gevoelt,
En, die p bewogen met de scharen,
Wat land en yolk beweegt en raakt
Meelijdig tot hot zijne maakt
Eon geest to groot om zich to sparen,
Om zich to onttrekken aan den vloed,
Die op hem aanstormt met zijn baren,
En die met koninklijken mood
De boosheen, die de lueht doorwaren,
Om hart en hoofden in to varen,
De kracht op zich beproeven doet
Eon geest, die in de drift der jaren
En in der dingen wervelkring,
Onwankelbaar op 't punt blijft staren,
Van waar hij al zijn licht ontving
En zonder voor den storm to buigen,
Die apes meesleept in zijn vaart,
Van dine waarheid blijft getuiren,
Die zegevieren zal op de aard,
In wiens triomf reeds de Englen juichen .
Ons hart zal nooit den dag vergeten,
Waarop, aan d' never van ons moor,
Hot uur herdacht word, toen de Heer
U sierde met die huwlijksketen,
Die al uw heil maak~t en uw eer .
Hoe heerlijk ging do hemel open,
En liet iet licht diens uchtends door
Hoe schittrend trad de zon hervoor,
Eon held, gereed om 't pad to loopen,
Eon bruide om in 't bruiloftskleed,
Die blinkende uit zijn slaapzaal treedt
Hoe glansrijk kaatsten toen haar stralen
Terug van 't stralende aangezicht
Des Echtpaars, dat bij hooger licht
Dan op zijn bruiloftskoets mocht dalen,
Den weg gezien had van zijn plicht
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Dat met een andre zon zish troostte
Dan daagljj ks opgaat ui t den Ooste, i
Dat op een andren morgen wacht,
Dan die weer ondergaat in nacht!
Hoe liefljjk woei u 't koeltje tegen,
Het koeltje van den morgenstond,
En wapperde in dien kring van zegen
Met zuchtjes van genoegen road!
Uw kindren strooiden voor uw voeten
De bloemen die hun liefde vond
wij kwamen u, door hunnen mood,
Met zangerige wenschen groeten,
waarin gij heel ons hart verstondt
En g}j, gaaft antwoord met gebeden . . . ,
Ja, uw gebeden stroomden uit,
Als waatren aan hun wel ontgleden,
Klaar, overvloedig, vol en laid.
Gij stondt met opgeheven handen . . . ,
Ja, uw gebeden walmden op,
Als eons op uw Moria's top
De rook der morgenofferanden
Nog vangt ons hart uw smeeklng op .
En God sloeg acht op dien gebede .
Ja, Hij verhoorde! Schoon de nacht
U na dien dag van vreugde en vrede
Een , persende beproevingbracht!
Ja, Hi,~ verhoorde! Sloeg hij wonden,
waarbij ons hart bezweek van schrik,
Zijn vingren hebben ook verbonden,
En doen hot tot dit oogenblik .
Ja, Hjj verhoorde! Vreesljk wiessen
De waatren, maar Hij sterkte uw voet,
En deed u wandlen op den vloed,
En veel, maar niet 't geloof verliezen . . . ,
Loof, loof den Heer! want Hij is good .
Ach! wij gedenken Onder tranen,
Den dag waarop, bij 't overschot
Van Heemstee's omgeworpen Slot,
Do nagebleven vijverzwanen
Den hale verlengden en den strot,
En wenschten over 't huffs to planen,
waaruit hun tegenwoei de klank
Van eon hun onbekend gezang .
Hot was goon toon van smart of weelde,
Als dikwijls over 't Sparen hong,
Dien 't dartel op zijn golfjes vong,
waarmee de wind vrijmoedig speelde
Hot was hot onnavolgbaar lied
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Van d' Agripp}jnscheu stroomzwaan niet
Geen nagalm van de grootsehe zangen
Van d' onge jkbren dichtervorst
Uit wiens in 't eind verdorde borst
Het had den doodssnik o pgevangen,
En nauw de mare melden durst
Het was een toon die hooger zweefde,
Dan ooit de blanks wiek hen droeg,
Waarvan list hart eerbiedig beefde
En met eon vrome ontroering sloeg
Een lied, dat ze in de taal vernamen
Die steeds hun harten had gestreeld,
Met klanken, die van vender kwamen
En hemelseher muziek doorspeeld
Een lied, dat zoo plechtstatig ruischte,
Als galmde 't door eons tempels koor,
En dat door de oeverrieten bruiste,
Als had list palm en seder voor .
Dat was list klinken van uw snaren,
Profetenzoon van 't morgenland !
Met oostersch dichtervuur in de aren,
Heet als list Libyaansche zand
Dat was uw harp, de godgewijde,
En deter wijding zich bewust,
Ook eerbiedwaardig in haar rust,
Maar flu ontwaakt ten feestgetijde,
Maar flu ontwaakt met bl jden galm,
Maar flu ontwaakt ten bruiloftspsalm!
Wien tong zij ? Ach ! den vrind den vrinden
Den broeder, aan hot hart zoo waard,
Die nu reeds sluimert under de sand
Beschreid door alle Gods beminden
Den man en vader, wren de kroon
Van 't zilvren echtfeest 't hoofd mocht sieren,
Maar die welhaast, voor Godes troop
Eon goddelijker feest zou cieren
Den dichter, uit wiens overvloed
En springende fontein van zangen,
Ook toen door ons ontroerd gemoed
Een zachte toon word opgevangen
Maar die bestemd was, binnen kort,
De gouden harp in d' arm to klemmen,
En 't halleluja aan to stemmen,
Waarin list Lam verheerl}jkt wordt
Den christen, die zoo diep gevoelde,
Zoo vurig dankte voor list lot,
Hem toegeworpen door zijn God,
Maar in wiens burst behoefte woelde
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Aan onbezoedelder genot
Wiens hartelicht werd, als zijne oogen
Zoo hongrig staarden hemelwaart,
Maar zwaar, gedrukt, en neergebogen,
Wanneer 't gears hemel vond op de aard .
wij hebben onder de eikenboomen,
wij hebben in der linden schauw,
Wel menigmaal de klacht vernomen
Dier ziele, die naar boven wou
wj zagen 't smachten van dat harte
Hot worstlen van die teere ziel,
En menig ondoorstrj dbre smarte
Die loodzwaar op haar nederviel.
wij zagen 't onze boezem treurde
Maar onze bhndheid merkte niet
Dat God haar strakke windsels scheurde,
Pat God haar vleuglen wassen liet . . . .
Daar voer zij op! En wij - verschrikten
Daar vloog ze in de armen van haar Heer!
En onze schreiende oogen blikten
op 't afgelegde hulsel near . . . .
Neen ! zagen naar omhoog . W}j loofden
Hem die haar tijden had bereid .
Daar klonk een stem om onze hoofden
Die sprak van groote heerlijkheid.
~

Da Costa, schoon uw oogen heden
Den teergeliefden vrind niet zien
Met tintlende oogen tot u traders,
En u den druk der handers biers
Zoo aan Uw feestdag moat ontbreken,
Wat aan Zjn feast geschonken werd
Het is eon bljjdschap voor uw hart,
Een troost, indien wij van hem spreken,
Die, had h}j nog op aard geweest,
Zoo vurig u had toegesproken Maar heeft zn stem u wel ontbroken ?
En zaagt glj hem niet in den geest ?
En wij, wien God de vreugd wil gunners
Uw dankbaar aangezicht to zien,
wij brengen alles wat wij kunnen
En wat wjj hebben aan to biers
Een handvol van herinneringen,
Wier geur uw hart verkwikken mag,
En beden die ten hemel dringen
Om zegen over dezen dag
Om zegen over uwen hoofde,
Om zegen over gade en kroost,

zom$as~asx.
Van Hem, in wien uw hart geloofde,
En die genoeg bleef tot uw troost.
His genoeg. Zijn guest besproeie
Uw weg, uw work, uw huffs, uw hart
Uit zijn genadevolheid vloeie
U balsem toe in iedre smart!
Z}jn hand bevestige op uw heron
De kroon, waarin go u thane verbl" dt,
En zoo go een kroon voor Neerland zit,
Bij moge one lang dat sieraad sparen.
ZOMERREGEN .
gom, liefelijke zomerregen,
Waarbij de boezem ademhaalt,
gom suizend, ruischend neergezegon .
En zegen de aarde dear go op deal!!
Den zegen, die hear klacht zal sullen
En levee geven aan hear borst,
Nu, dear zo onmachtig hjjgt van dorst,
Moogt ge aan geen woeste zee verspillen,
Dient aan geen zandig duin vermorst .
gom tot one over op uw wieken!
Hot groene bosch ziet grijs van stof,
De rozen sterven in den hof,
De glens der leliekroon is dof
Doe gij one de oude geuren rieken,
Verfrisch de kleuren voor one oog,
Help overeinde wet zich bong,
Roep bovenal op weide en akker
Hot ingesluimerd levee wakker,
En winch op al hot groenekruid
De sporen van hot Aden uit!
Dear dreigt, dear nijgt, dear komt gij dalen!
Dear trekt g} 't landschap tegemoet
Met heel uw hemelsch' overvloed
Dear storten zich uw milde stralen
Met hartverkwikkend ruischen uit
Zoet, ale hot troostelijk geluid
Van die aandoen jkstealler talon,
Waarin eon moederljjk gomoed
Zich uitstort voor hear eigen blood,
Als 't kindje neerligt in zjjn zwakte,
En met een kwjjnendoogje spreekt,
En met eon droevig hpje smeekt,
Om 't vocht, waarnaar zj~n hartje snakte

KLEIN QOOR (COL .

poet, als bet zacht en smeltend lied,
Dat hopende eeuw aan eeuw herhaalde,
En thane mijn boezem tegenvliet,
Alsof het met uw dropplen daalde
,Hij zal gelijk zijn aan den regen,
,Die dealt op 't late gras,
,Aan droppels, die met milden zegen
,Besproeien 't veldgewas ."
Min ziel o God! heeft ondervonden
De waarheid van dat woord,
fills, op hear uitgedroogde
gronden
b
~
Die regen werd gehoord
Wanneer ze hebben ingedronken,
Dien dauw, dien troost, die kracht,
Uit uwe hemelen geschonken
Aan alles wet versmacht
Verkoelend, lavend en doordringend
Tot in , den diepsten schoot,
En op zon nadermg ontwringend
Het leven aan den dood .
Toen hief het door de zon verschroeide
Zich nit zi n kwijning op,
En 't voor zijn t jd reeds uitgebloeide
Vernieuwde bled en knop
De sluimerende beek werd wakker,
Ha,ar stokkende ader zwol,
De leege halmen, op den akker
Verwaarloosd, schoten vol
De wonde, door de hagelstriemen
Hun toegebracht, genes,
En in de werkelooze kiemen
Ontwaakte een nieuw gewas
In 't kloppend harte word geboren
Deze dene wensch o Heer!
Mocht op het veld mijn handvol koren
Slechts ruisehen tot uw eer!
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Bloedt u het hart van zoo geducht eon wonde,
Krenkt zooveel smart zoo vroeg uw tengre leest,
Maar buigt gij 't hoofd veel dieper om uw zonde
Des Heeren arm verheft, zijn hand geneest .
De gloed der zon schroeit de opgestoken toppen,
Maar beurt omhoog de neergebogen knoppen,
Welzalig zijn de armoedigen van geeet!
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Is u hat deal der needrigen beschoren,
En dragg t uw hart in needrigheid zijn lot,
Gevoelt hat diep zijn nietigheid voor God
Hail u! Hjj heeft hat needrige uitverkoren!
Valt 's hemels dauw, zoo valt hjj overal
Maar meest en ruimst in 't laagstgelegen dal
En blijft er 't langst in koala schaduw gloren .

S

The grace of God, like the dew, falls everywhere, but falls
greater abundance in the valley, and lies longest in the shade .
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KALMTE .
Men vraagt, hoe X den geest kon geven,
Met een gelatenheid zoo groot
Daar is Been siddren voor den dood
Bjj 't door den dood bedwelmde levee .

C
G

LEVEN EN STERVEN .
,Hat levee eerst, en dan des stervens troost!"
Zoo denkt ge, o jongling! en geniet hat onverpoosd,
Omringt bedwelmt u dag en nacht van 't woest geklater
Der jjdeiheen, en drinkt de zonden in als water
Tot u de macht van 't geld en 's hchaams kracht ontbreekt,
Beleedigde natuur zich op uw woestheid wreekt,
Uw hart doet walgen van de lusten daar go in baadde,
En go - nit gaat rusten in den schoot der jonge gads,
En bij hat zorgloos ambt van staat,
Dat waardiger dan u ontgaat .
J
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Ziedaar dan 't groot bekeeringswerk voltooid!
Wie heeft van u iets meer to vergen, nu of ooit ?
Gjj zjjt tevreden van uw braaf heid, en de menschen
Betoonen u op 't klaarst dat ze u Been ander wenscheii .
Maar God? - ,Wel, God is oed! z' n groote goedheid strceft
Den mensch teboven, en de booze menach vergeeft!
En zoo er nog jets schort, dat zal zich later vinden
Of waartoe anders dient bet kruis van Christus, vrinden,
Zoo z}jn genade, die gjj preekt,
Niet aanvult wat aan m}j ontbreekt?"
p sans hat uur, 't ontzagl k uur genaakt!
raad de Masks de waakt.
De faculteit plee
Hot oo des kranken smeekt om laafi is voor hat branden
Per hppen ,en z}l vloe~t hem toe nit teedre hanon
n

AAN HACHIEL.

Maar de uitgestelde troost? Al vraagt ziin aiel hem niet,
Toch zal men
Neen! o neen! een wreedaard, die hem biedt!
Het zou geen troost jn, maar vergif. Indien zijn levee
U lief is, kom hem hoop op zj~n herstelling geven
Maar noem peens Heilands naam of bloed,
Die hem den dood vermoeden doet ."
Een snik . . . . Hij is er in gebleven .
Geen stervenstroost en, na den dood, geen levee!
AAN RACHEL.

(Treurdichtspeelster) .
Draagt g}j den naam, zoo zacht, Loo schoon,
En zijt ge een dochter der geliefde,
Die Izaaks verbannen zoon
Vertroosten mocht van wet hem griefde
zijt gij geboren ,uit ,het bloed
Van hear, voor wee hid veertien Karen,
Die hem ale zooveel dagen waxen,
Eens anders schapen heeft gehoed
Een kind dier lieve en lievenswaarde,
Die hem zj~ n lieven Jozef baarde,
Maar onder Benjamin bezweek
Voor wie h„j,~, in de kleme streek,
Die Efrata van Bethel scheidde,
Een rustplaats aan den weg bereidde
Die noon nit zjln gedachten week
zijt ge uit die koningsheup gesproten,
Die godlflke eere heeft genoten,
In 't worstelperk aan Jabboks beek
Vloeit u 't gezegend bloed door de aderen
Van honderd uitverkoren oaderen
zijt ge nit het heilige geslacht
Der godsbeminden, godge wijden,
Dat, in de voiheid van Gods ti,jden,
D' Immanuel heeft voortgebracht
Ligt al de plechtige ernst van 't Oosten
op 't donkey voorhoofd, dat ge ons toont,
En komt uw zonnig oog one troosten,
Van al de flauwheid, die hier troont
Qerraden hooding en gebaren
Een aangeboren vorstenrang,
En galmt one, in uw stem, de zang
Van Sions maagdeljjke , ethane
Is dear een weerech}~ n in uw geest
Van al de lichten, al de krachten,
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Die in den tijd dervoorgeslachten
De roem der Natie jn geweest
Verschj.jnt ms, tusGchen uwe vlechten,
Een glens van grootheid en eon glued,
Om t pleit voor Isrel to beslechten,
Trots onbesneden overmoed
Schijnt, onzen tijden tot een teeken,
De dochter Sions opgestaan,
En komt ze, ook in uw roem, zich wreken
Voor al den, boon hear aangedaan . . . .
- En is er bij de breeds scharen
Bestendiger bewonderaren,
Wier menigte om uw schreden woelt,
Geen enkel hart, dat drt gevoelt?
Ontroert gij niemand, under alien,
De ziel ads dochter A brahams,
Als spruit des uitverkoren stems,
Nu van Jehova's gunst vervallen?
Zoo ge elken avond nederziet
op duizendbn ged~~opth hnnf~)rn,
Wier lippen den Messias loofden,
Dien uwe bhndheid nog verstiet,
Zegt niemands bloedend hart zich ,,Doze
Is hem een zuster near den vleesc e,
Maar Rachel kept dien Jozef niet!"
Dochter Sems, als go op uw lokken
Den haarband der vorstmnen drukt,
Om 't hart van koningen to schokken,
Van 't toovren uwer kunst verrukt
hs ge optreedt om de rol to spelen
Der edelsten uit Japhets blood,
Is dear goon stem in uw gemoed
Die andre rangen nit zou deelen ?
Zion dear goon drifters in uw burst,
Die anders spreken, anders woolen
Dan westersch harts ken gevoelen?
En blaakt u niet eon
outs durst
En voelt ge u 'tkloppend hart niet parse ,
En roept uw ziei niet overluid
Near goddelijker dichtgeest nit,
Dan die u toe almt in de verzen
Van Javans ,) nagespeelde luit?
Verzucht gig met near ruimer snoeren
Dan van 't Europisch maatgedicht,
') Met dozen naam eohtinen, Gen . %.
de Orie en to worden aantiednM.
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Pat gij zoo kaim beheerscht, wellicht
Als niet gescbikt uw ziel to ontroeren,
Al s niet in staat u mee to voeren
Tot wear de kunst voor 't levee zwicht?
Telg der priestren en profeten,
Wie de ongewijde lauwer west,
Heeft noon uw hart u dien verweten,
Als voor uw schedel ongepast?
Ontwaakt er, als de kreten rilzen,
Waarm uw lof zoo laid weerklinkt,
In u geen zieiszucht, die u dringt
Om al die glorie of to wijzen?
Is dear geen hoogheid in uw hart,
Waardoor u al die grootheid smart ?
Geen hoogheid, die den smaad ken kiezen,
Waaronder 't kroost van Abram bukt,
Maar nets van d' adel wil verliezen,
Door God hem in de ziel gedrukt?
Ja, in vernedering en lijden,
Den volken wezen tot een spel,
Dat is uw lot, o Israel !
Daarin vervullen zich uw tijden
Dat is het erf lot van uw schuld,
Waarin een groote ziel ken deelen
En waardiglijk hear pleats vervult
Mar op hue heidensche tooneelen,
De rol der heidenen to spelen . , . .
Geen dochter Rachels, die het duldtl
En zoo j 't duldt
in Rama's velden
Ruischt dear een klacht op d' avondwind,
Om Rachels boezemsmart to melden,
Beweenend hear verloren kind.
Oxii hoort het net . Gij hoort het galmen
tens lofs, dien u een wereld brengt .
Ms zij uw lauwren strooit en palmen,
Met parelsnoeren ondermengd .
Maar somtijds, in uw eenzaamheden,
Ale g}j, vermoeid van kunst en eer,
Uzelve zijn moog , voor een kee ,
Denkt gjj terug aan 't bang verleden,
En ziet uw aa
je wear,
Waar gij,, verloren en vergeten
In t laid getier der groote stall,
Die brood nosh deernis voot u had,
tTw jeugd in kommer hebt gesleten .
Nog heugt u. 't lijden van uw hart,
Als 't zichh bewust werd van zjn krachtea,
En aanvmg met een ~vreemde smart
oos
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Naar't onbekende goed tesmachten,
Dat nooit uw oogen duidiijk wend .
Nog heugt u, hoe u 't denkbeeld krenkt
Dus arm to zijn en onbekend,
Maar hoe een goads , geest u wenkte,
Daar kwam een end aan daze ellend
Uw brandend hart zou ademhalen,
Zou zJi n verlanggins zien gshoat
U zou een heldre zon bestralen,
En rozen blozen voor uw voet.
Maar hoe zich uw verbeelding pijnde,
Dat zij hat woord des raadsels rigid,
zij vond hat in haar droomen met,
Dies uwe jeugd weemoedig kwijnde,
Omtastende in een blind versehiet,
Waarover zich een navel wolkte
Die echter alles hopen list - Ha, hoe hat sedert zich bevolkte,
En in wat glans gij 't heden ziet!
Thans moogt gj m uw armen vatten,
Wat voor u zweefde ver en dof
Egypten of}'ert u zijn Rehatten,
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Der kunsten nectar komt u laven,
En uw versmachting is geweest
De zelfbewustheid van uw gaven
Verheft uw schedel onbedeesd
Gesloten deuren vallen open
Daar ligt de wergild van uw hopen,
En gjj beveelt haar door uw geest.

Maar ook die wergild heeft haar nachten
Maar ook dat levee kept een dood
Daar bhjft een onverklaarbaar wachten,
Een onvervulde zielenood .
Nog komen zijJ~ die oogenblikken, .
Waarm de sterkste geest bezwijkt,
Wie heeft dan teugen die verkwikken,
Wie, wat naar lafenis gelijkt?
Geen ziel kan ooit zichzelf bezielen,
Wanneer zij wegzinkt zonder moed!
Geen wergild, die eon ziel voldoet!
$choon al heur goden voor haar knielen,
Nog griJ pt j naar een meerder goed
Nog kan haar, bil de gouden vruehten,
Haar mild geworpen in den schoot,
Wel hongren naar een voedend brood
Nog overvallen haar de zuchten
Naar stills wateren van rust,
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Te midden van haar schoonsten lust
En welk enot haar mag bekoren
In 't vrl~j gebied, dat haar behoort,
Niet alt~jd bhft de wensch gesmoord,
Om zelve een Meerdren toetehooren
Een Meerdren die die vri'heid stoort!
Een Meerdren! Ja, maar meer dan alien
En alles wet zij em zich ziet
Met zulk een wil zi' staan of vallen,
Maar met haar eigen wereld niet .
Rachel! Toen uw zwarte lokken
U slordi hin en voor 't ezicht
Toen heeft zich naakt en mager wicht
't Meelijdend hart u aangetrokken,
En uit den nacht gebracht in 't hcht .
De goeden, de eedlen, en de grooten
Wedijverden voor u in guest,
En door de konmgen der kunst
Werd u de weg des roems ontsloten
Elk hunner of u - wet hj had
Elk hunner wees u - wet hi kende
Ondankbaar zoo g~,j t ooit vergat! . . . ,
Maar hadde u in die groote stad,
Als ge in de dagen dier ellende
Uw bedelbrood met tranen a
Eens Christens mood het brood geprezen,
Dat uit den hemel is gedaald,
Uw ziele bij haar God bepaald,
Hij hadde u beter dienst bewezen,
Waarb~j gees andre goedheid haalt
En, mooglijk, ware u 't lieht gerezen,
Dat om het kruis van Christus straalt l
Het strale u nog . Het overschilne
Den hchtglans, wear uw hoofd van blinkt
Totdat gjj aan zi n voeten zmkt,
Voartaan Been an re, dan de zijne!
Totdat gij roept met luider keel
,Mtn fl eer, min God, min rots, m n deel!"
Totdagj inederwerpt de kronen
Der Phedra s en der Hermionen,
En elke rol en iedren schijn
Vergeet, om zondates to zijn,
Totdat uw hand de . Grieksche tressen,
Naar Joodsche wilze, op 't hoofd ontsnoert,
En i t near de alabaster flesschen
Doorpdankbre liefdedrift vervoerd
Tot gij de smaadheid uwes Heeren
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Zult boven iedren krans begeeren,
En dragen Hem het kruishout na,
Die 't droeg voor u, op Golgotha
Totdat Agij verre zult verkiezen
Al Faros gunsten to verhezen,
Mishandeld met het yolk van God,
Voor ijdelheid en zingenot
Totdat ge een wereld zult beklagen,
Die roemt in de evangelieleer,
Maar moogljjk luide rouw zal dragen,
Ale ze u moet afstaan aan uw Heer.
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Is Christus Niets, of Jets, of 't Al ?
Ziedaar de vraag die, duizendwerven
Herhaald, in levee en in sterven
Van ons geluk beslissen zal .
God gaf een antwoord in uw hart,
Dat Hj beproeft in menig smart .
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..Hem to verkonden was uw keus
Zen kruis der wereld voor to houden
Bet Komt tot Hem en worth behoudenl"
To stellen tot des zondaars lens
Te staan, to etrjjden voor zijn Kerk . . . .
Hij roept u tot eon ander werk,
Een ander werk ? . . . . Ach werkloosheidl
Een rusten met bezweken krachten
Eon nederli en en verwachten
Wat bekergu. . zijn hand ,bereidt
Eon v, agen, bid uw daa,gljksch brood
,Heer . Zal bet levee zijn of dood?"
En of het dood of levee zl ,
„Rust, arbeid, stifle zjjn, of st
. • •ijden,
,,Een langer, of een korter laden, , .
r Ben ik U alles?"" antwoordt hid .
Vat klinkt het wederantwoord bled
,G J weet, tat G}l n j alles zit!
Wise heb ik nevens U omhoog ?
,Wat is mij nevens U begeerlijk?
,Gijzelf alleen zijt onontbeerlijk
,Al 't andre ontzmke aan hart en oog .
,Mijns levees doel is andera geen
„Dan U to levee, U•alleen.
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NA DEN DOOR VAN MIJN JONadT ZUSTE L

,Zoo somtijds vleesch en hart bezwijkt,
,Zoo, b j 't verdwijnen van mijn krachten,
't zondig warren der gedachten,
, Qw troost van nit mrjn ziele wi~kt,
,Doe G" mjj vriendlijk, mild, en zaeht
,Het lieht weer opgaan in then nacht!
Ik weet, min laatste nacht verdwijnt
,Mn dageraad bestjgt de kimmen
,Des hemels poort vangt aan to glimmen
,Van 't eeuwig Licht, dat hear besch}jnt,
,En eeuwig schijnen zal om 't hoofd,
,Dat in den donkey heeft geloofd ."
NA DEN DOOD VAN MIJN JONGSTE ZUSTER,
Bogen zes en zestig jaren,
Vader! nog uw hale niet krom,
Seheen een vrool}jke ouderdom
Immer nog uw kracht to sparen Zoo moog God uw hoofd bewaren,
Na het vallen van den slag,
op then driewerf droeven dag,
Die een vreugd van twintig jaren
In uw arm bezwijken zag!
Rekten zich uw zwakke krachten,
Trouwe Moeder! voor een kroost,
Opgewassen tot uw troost,
Na zooveel doorwaakte nachten -Zoo moog God uw bed verzachten,
Nu zoo ongedacht een zwaard
Door uw matte ziele vaart,
Bij het stijgen uwer klachten
Om een dochter lief en waard!
Waren 't moeieljke schreden,
Toen g j, van uw zoons omringd,
Achter hare lijkbaar gingt,
Schreden, die u zwoegen deden Zoo verhoore God de beden,
Vader! die one hart then stood
Tot den Hemel-vader zond
Troostend zie Hij near beneden,
En schenk balsem bij de wood!
Was 't een p}jneljjk verbeiden,
Als w}j keerden van den toeht,

EEN VIERTAL PBALMEN .

Waar gij ons niet volgen mocht
Om to zien waar wij haar leiden God moge u de vreugd bereiden,
Moeder! dat go uw jongste kind
in den hemel wedervmdt,
Waar geen dood of ref zal scheiden,
Waar men bljjft bid wet men mint!
Derwaarts zien de schreiende oogen,
Derwaarts trekke 't brekend hart,
Wijst de grafsteen, roept de smart
Dear zal God de tranen drogen
Derwaarts is zij vroe~ getogen,
Als ,de Heiland, die niet shop," )
In haar alas haar tot zich riep, , hoe zal zjj Hem verhoogen,
Die ons doze droef heid schiep !
Moest voor 't eerst de rouwgalm stijget
Uit ons veelgezegend huffs,
Deed nog nimmer zulk eon kruis
Van z jn last de boezems hijgen -Ach, zoo geve ons God to zwijgen,
Ja, to aanbidden in hot stof,
Schoon Hij ons in 't liefste trof
Hij doe kracht near kruis verkrjjgen i
Hem, die gaf en nam, zjj lof !
EEN VIERTAL PSALMEN .
I.
L
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ALM.

(Jez. %LV.)

De Heer is God, eon eenig Heer!
De Heer is God, en niemand meer!
Erkent hot, alle volken!
Van waar de zon in 't oosten blinkt,
Tot waar ze in 't westen nederzinkt,
In 't rood der avondwolken .
De Heer is God, de Heer regeert
Jehova, die hot licht formeert,
En 't duister op doet komen
Door Hem is alles wet bestaat
Hij maakt den vrede, en schept hot kwaat ,
Verheer jkt Hem, gij vromen !
i) Dozen troost had zJ dikwjjls op haar ziekbed herhaald .

SEN VIERTAL PSAL~iEN.

Zoo maar de Heer zijn stemma geeft
,Gij heemlen, drupt op al wat leeft!
Gij wolken, vloeit van zegen!
,Gij aarde, ontsluit uw vruchtbren schoo't,
,Schiet nit in overvloed van brood!"
Wie houdt den wasdom tegen?
En ale zijn hand hat bloeiend veld
Tot dome en zoute landen stelt,
Wie zal den balm doen groeien?
Bij U alleen is alle macht
Gjj gordt de koningen met kracht,
Gj doet de volken bloeien.
Wee hem, wiens hart den ootmoed mist,
Wiens ziel met zijn Formeerder twist,
En rekenschap durft vragen !
Het brow werk, van leem gekneed,
Vraag niet wat zjjn boetseerder deed,
Noch onderneem to klagen!
Heer, wij bedekken ons 't gelaat,
Wij zwijgen stil tot uwen raad,
Wig willen needrig kmelen.
Verhoog, verneder naar uw wil
Wij zwijgen onderwornen stil,
Wig offren onze zielen .
Rampzalig hjj, die U weerstaat,
Dien Gij to schande worden last,
En ver van U doet zwerven,
Met d' afgod daar zijn ziel aan kleeft,
Die hem geen troost in 't levee geeft,
En hooploos wag doet sterven .
Maar zalig 't yolk dat U erkent,
Dat Gij verlost hebt uit ellend,
En in uw wag doet treden
zij wandlen, Heer ! in 't vroolijkst licht
Geen schaamte dekt bun aangezicht,
Nu, noch in eeuwigheden.
De heemlen schiept Gjj door uw woord
Hun heir heeft Uw bevel gehoord
Uw hand vervulde de aarde
God ! bet was dezelfde macht,
Die uit dot zondige geslacht
Uw dankbaar yolk vergaarde.
Het yolk, dat al uw goedheid ziet,
Het dient, o Heer ! U nooit om niet
Gj boudt U niet verborgen

RLN VIRRTAL PSALM EN .

Uw Woord vervult hun ziel met vreugd,
Uw Geest schenkt bun vernieuwde jeugd,
Taw blik verdrUft hu zorgen.
Treedt .toe en spreekt, gij dwaas geslacht!
Die al uw hell van de aard verwacht,
Die aan dit stof blijft kleven
Die u van 's levens vloek beklaagt,
Maar godheen in uw boezem draagt,
Die geen verlossing geven
Treedt toe, spreekt uit, beraadslaagt seam,
Is dear op aarde een andre naam,
Waaruit ge u troost kunt lezen?
Ik ben een Heiland, spreekt de Heer
Ik ben het, Ik, en niemand meer
Ik ben, en zal het wezen .
r

'Vloeit tot Hem semen, Adams kroostl
Hij is de God, het hell, de troost,
Dien alien zoeken zouden .
Buigt, buigt u neder, ells knie!
Dat elks tong hem hulde bie !
Aanbidt en wordt behouden!
Treedt toe, spreekt nit, betuigt en zegts
In Hem is sterkte, in Hem is recht,
Tot Hem zal ales komen
Den God, die recht eu waarheid wreekt
Den God, die van genade spreekt
In 't hart van ails vromen.
II.
STRSTPSALM.
(Jez. IS.)

Dear is nit 's werelds duistre wolken
Een Licht der lichten opgeg
.
Komt tot zi n sch,'nsel, ells volken!

En gjj, mijn ziele! bid het aan .

Bet komt de schaduwen besch}jnen,
De zwarte schaduw van den dood
De nacht der zonde zal verdw nen,
Genade spreidt hear morgenrood.
Al hebt ge, o God! vermenigvuldigd
De geven van uw overvloed,
Wat bast het wear zich 't hart beschuldi
En siddrend voor u krimpen most?

C

REV VIER IAL PSALMEN .

c

Geen dubbelde oogst van most of koren
Verdrijft de smarten van een ziel,
Voor wie de hemel is verloren,
Omdat ze, o Heer ! van U verviel.

c

Maar flu, flu zullen we ons verbljden,
Verbhaden voor uw aangezicht!
De volheid der beloofde tj~ den
Is voor de volken aangelicht !
Komt, dat we aanbiddend nederknielen
En juichend roepen . God is groot!
Daar komt een oogstt~ad voor de zielen,
De Heer zal spijzen met zjn brood .
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Gwilt
met vrede tot ons komen ,
i
abet. vrede en vrijheid, vreugd en eer,
Set auk i s van den hall genomen
God . wj zjn Keen slavers meer!
De staf des drijvers ligt verbroken,
Aan wren ons hart zich had verkocht,
En 't wapentuig in brand gestoken
Van hem, die onze ziele zoeht .
God lof ! Een Kind is ons geboren,
Een Zoon ge even, door zi,~n kracht
De heersehappia zal Hem behooren,
+ Zian last is licht,
jn auk is zacht.
ZJn naam is W NDERBAAR z ~ n daden
Zijn wondren van genade slechts
H j brengt der ziel met sehuld beladen
Vergevmg van den God des rechts .
In Hem versch nt, uit Hem zal spreken
De wi sheid ods der zielen $AAD
De troost zal van zun lippen leeken,
Voor Adams neargebogen zaad .
Roept uit tot Hem, gij, wien de zonde
Geworpen heeft opt smartl jk bed!
Gebroken harten, toont uw wonde!
Hij is de sTERBE GOD, the redt.
Aan 't gras des velds ge jkt ons levers
Als broze bloemen bloeien w}l .
Zoo ras de storm zich heeft verheven,
Gaat onze heerlijkheid voorbij
Maar H}j vervult alle eeuwigheden
Met schatten, die zijn hand bereidt,
Voor 't harte, dat Hem heeft beleden
Als VADER VAN ZIJN EEUWIGHEID .
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ZEN VIERTAL PSALMEN.
VREDavoRST ! Gij kunt gebieden,
Den vrede op aarde en in m jn ziel
Doe heel mijn ziele U tegenvlieden
Dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heeren ijver zal bewerken
Dat Hij den zetel, U bereid,
Met recht en met gericht zal sterken
Van nu, tot in aile eeuwigheid.

III .
LIJDENSPSALM.

(Jesais LIIL)

Wie heeft op aard de prediking gehoord,
De prediking van 't vleeschgeworden Woord,
Den Zoon van God, op Golgotha vermoord?
Wie durft gelooven ?

Wie ziet in Hem Gods reddende' arm, van Boven
Tot ons gestrekt?
Wie durft zjjn kruis bel}jden? , .
Wiens hart zich in den Lljdenden verb Aden,
Met smaad bedekt?

Een rijsje, dat zoo woest eon storm bewoog,
Ben wortel uit eon aarde, dor en droog,
Had geen gedaante of schoonheid in ons oog.
Als wig Hem zagen,
Zoo Was daar nets dat oogen kon behagen
Hjj was veracht,
De onwaardigste der menschen
Wie durft zich Hem tot Zaligmaker wenschen?
H}j was veracht.
Man van smert, dat ieder voor u knell
Gij droegt aldus de krankheid onzer ziel
't Was ozze smart, die op uw schedel vigil
Ons overtreden
Heeft U verwond om de ongerechtigheden,
Door ons begaan,
Z}jt ge in dit bed gekomen
De straf, die ons den vrede toe doet stroomen,
Die naamt Gjj aan.
't Is hell, mat uw verbrijzling ons verkondt
Uw striemen z}jn genezing onzer wood
w j dwaalden als verloren sehapen road,
Op eigen paden

KEN V ERTAL PSALMEN.

De Heer heeft U met onzen last beladen
Gij hebt geboet
Niet Gij, slechts wij zijn schuldig
Maar Gij, Gij stort gewillig en geduldig
Uw dierbaar hloed.
Gelijk een lam, dat stil ter slachtbank gaat,
Gelijk eenechaap zich zw jgend scheren last,
Zoo deedt ge uw mend niet open onder 't kv~aad,
U n-

Women .

God heeft U nit het oordeel weggenomen,
Als ge elke tong
Zijns bekers hadt gedronken,
In 't zondig yolk gerechtigheid geschonken,
In 'S Heeren g.
Toen was 't volbracht! Volbracht voor zondaars, Heer
Gij buigt het hoofd tot uwe rusts neer
Geen oneer treft uw heilig lichaam meer,
Geen smaad der boozers
En schoon m' uw graf gesteld heeft bjj godloozen,
God wreekt uw recht
De liefde en de eerbied dragen
Uw ljjk van 't kruis, en schreiende oogen zagen
Het weggelegd.

• Heiland, dus gefolterd voor mijn kwaad!
• Heilige, om mlln schande dus gesmaad!

Wat apron er nit uw graf een heerlijk zaad
Van eeuwig levers!
Hoe veler ziel werd U van God gegeven
Voor de eeuwigheid,
Om de eeuwige eer to deelen,
U, die U tot eon offer gaaft voor velen,
Bij Hem bereid

• Verloste yolk verheft tot U zijn hart,

Rechtvaardige, die zonde voor hen werd !
Het zegent al uw wonders, smaad en smart!
Gig hebt geleden
Voor snooden Gj voor vijanden gebeden
Gij hebt gesmacht,
Moest Gods nabijheid derven,
Hun ziel ten troost in levers en in sterven ~
HZT Is VOLBBACHT.

EM VIERTAL PSALM

LEN PSALM VAN DEN GOLDEN HERDEL
(Psalm . XXIIL

. Xj .

Mjjn goede Herder is de Heer
Hij stelt zijn levee voor de schapen.
Hj doet des nachts mij veilig slapen,
n ' xnorgens wekt Zjn stem mij we,
Mij zal Been goede weide ontbreken
Mj spjjzigt Hij met overvloed,
En zachtkens leidt Hj mjnen voet,
In vreedzaam oord, aan frissche beken,
Die Hj uit rotsen vloeien doet .
Hoe wordt door Hem mjn hart verkwikt}
Eli is de sterkte mjiaer ziele,
Als ik onmachtig nederkniele,
En Hjj genadi nederblikt.
Niet mid, Diet mid, maar Hem zij ears,
Indian ik wandel in Zijn licht
Zijri goedheid heeft mjjn voet gericht.
MIjn goede Herder is do bore
Hj ondersteunt n j wear ik zwicht.
Geen duistre schaduw van den dooci,
Geen angst der hello doet mj beven
Waakt Diet die Herder voor mjn levee,
Die als Lam Gods zjjn blood vergoot .
Al ligge ik den in doodseho banden,
Do doodsschrik snjjdt mjjn hoop Diet si,
k hef n jn oogen near den staf,
Die Dimmer wankelt in Zjn handers,
En juich in Hem bjj 't open graf.
Woes, Herder Jezus, laid geloofd!
tlw hand is Dimmer moo des gevens
Gj spijat mj met hot brood des levees
. w urea deno ie zaift mjn hoofd.
doet mijn hart Uw goed heid smaken,
In ells ding dat mij ontmoet
Mj volgt, mij achterhaalt hat goad,
Gjj west mj arms rjjk to makers
et bittre maakt uw liefde zoet .

ci

Hoe zal 't mij zjn, als ik betreed
Hot huffs, wear Gij mij .Meats bereidde,
Waar eons Uw hand mbinnenleide,
Ten dage die Uw wijsheid west!

w

GOD TE KENNEL - VERSTAND EN HART . - LIBERALITEIT EEL

Och, dat mijn ziele stil verbeide
Het hell, uw vrienden toegezeid,
Voor 's wergilds grondslag was geleid,
Als elk der schapen Uwer weide
U prijst in 't licht der eeuwigheid .
GOD TE KENNEN.
IIw God to kennen is geen weten slechts, o Mensch
Geen voorstel door 't verstand koelzinnig aangenomen
Geen koud bespieglen, en geen hartbeneevlend droomen
Geen zich verhezen in een ruimte zonder grens
Geen tasten in een nacht, dien nimmer lichtstraal kliefde
Geen staren op een gloed, die . t sterkst gezicht verblindt
Maar 't is gemeensehap aan zijn wezen door de hefde
't Zien van den Vader in den Vader, door het kind .
Die kennis is iets meer dan weiflend toortsgewemel,
Of koude wmtermaan, waarvoor geen sneeuwvlok zwieht,
Of lauwe zomerlucht in nachten zonder licht,
Ze is koesterende Eon aan on-bewolkten hemel .
VERSTAND EN HART.
Wie revelt of Verstand en Hart elkander krenken?
De Zonde alleen heeft echuld, die beiden ons verwart .
't Waarachtige Verstaan geschiedt alleen door 't Hart
't Volkomene aevoel wordt een volkomen Denken .
.
LIBERALITEIT .
~
schenkt
Gods
waarheld
weg, en noemt dit hberaal .
Gj
t Is maklijk mild zijn van eens anders kapitaall
Hebt gij 't in vruchtgebruik, deel mede van de vruchten
Die meer doet, heeft het reeht des eigenaars to duchten .
AAN MR . JACOB VAN LENNEP,

b j 't in 't licht verschijnen van z}jn
In weerslag op zljne mU in
, na de

EDUARD VAN GRLRE .

uitgave van HUSK$,
toegezondene dichtregelen. (Zie Dl. I . bl.
, L).

II.

Uw titer had weleer in onvolprezen zangen
Per vaadren rootsehe dawn vermeld aan 't Vaderland,
G}" hadt in 't
lgenhout dat sp eeltuig o~ ehanqen
En greept de prozastift met onverzwakte hand

a

AANEEN BRUID. - ERVARING. -- AAN MIJN VBILND HASEBROEB .

Dat gaf mijn' jonkheid moed, min' prillen lentejaren
Vermetel trad ik op, schoon met ontstemde luit,
En zoo ears zangziek yolk een oor had voor mijn snaren,
Uw snaren stortten toen geen schooner galmen uit.
Uw zwijgen niet alleen, uw juichen in n jn pogen,
Verwierf me een weinig roams, die 't hart mij kloppen deed.
Op sans! char dreunt de klank van 't oude dichtvermogen,
De wijs van ELK ZIJN WIJS, die niemand ooit vergeet.
Tan Lennep! mooi is 't niet dat gjj mij hebt bedrogen,
Maar mooi en meer den mooi is 't lied, waardoor g}j 't deedt .
Sept.
.
AAN EEN BRUID .
U zeegne God!
Hij stalls u tot een zegen!
Gezegend zij uw hoofd, uw hart, uw wagers,
Uw aardsch, uw eeuwig lot.
Gezegend de Echt,
Die u verbindt! Z jn banden
Zjjn bloemen en zjjn juk! De trouwe banden,
Door God ineengelegd.
Gezegend 'b Uuis,
Waarin de liefde wove!
W aar u de Heer met vreugde en sere krone!
Gezegend ook bet kruis .

Het kruis to zaam
Met d' echtgenoot gedragen,
Den blik opHem, die 'tKruis verdrl eg, geslagen,
En in jars kracht en naam
ERVARING.
Een lange Ervaring doet de mast der Kennis rijzen,
Maar ze is geen Kennis noch vergoedt hear, wear
Of zjjn zij 't Levers zelf, de velerhande sp ,zen,
Waaruit de levees-Kracht bet sane voedsel haalt?
AAN MIJN VRIEND HASEBROEK,
destijds Bredikant to Breda .
op ZIJN TROUWDA( .
De dag uws feestes is gekomen
Uw lieve Bruid staat ears uw zij
En alle vaderlandsche stroomen,
Zij stroomen tusschen u en mij

Ze

faslt

LAN MIJN PRIEND HABEBSOES .

Random uw schreden dringen scharen
Van nieuwe vrienden, die gjj vondt
Een vriendschap van zoovele jaren
Blijft pruilende op den achtergrond .
Ileeft zij geweigerd goed to keuren
Den echtknoop, dien gij heden shift?
Of is ze ('t kon zoo licht gebeuren)
Naijvrig van de lieve Bruid ?
Ligt in hear aard de vreugd to mijden,
Te ontvluchten in een duistren hoek?
Zich to verblijden met de blijden,
Staat dat nlet in hear woordenboek?
Is zij to traag de rein to waken?
Te bang voor 't gore najaarsweer?
Beducht om aan den grond to raken,
Bij 't scheepgaan aan zoo menig veer?
Of heeft zij mooghjk andre vreezen,
Wel wetend dat er, wear zij naakt,
Geen preek slechts, wear een vers moet wezen,
Waardoor zij in labeuren raakt?
Of is het, als met zooveel vrinden,
Ten laatsten ook met ons gegaan
De banden die hen saamverbinden,
Zij worden slapper zoetjes aan?
Wat, clapper? Neen! zij heeten stijver,
Steeds stijver! Ja voor goed veratijfdl
Maar verg het hart een blijk van ijver,
En zie den wear de vriendschap b jft.
Neen ! Dank zj God, die one tot vrinden,
Die ons tot broeders heeft gemaakt,
Die one voor vijftien jeer deed vinden,
Wat one nog flu gelukkig maakt
Geen tijd, geen afstand deed verkoelen
De vriendschap in ons hart gelegd,
En wet w}j voor elkaar gevoelen,
Heeft nets to vreezen van uw Echt!
Uw Echtl Zijn blijde dag gekomen!
Zijn schoon verschiet u opgegaan!
Zijn zachte kluisters aangenomen,
Met roos bedekt en mirteblaftn !
Uw Echt ! Een bron van zooveel zegen,
Als zeven Saar mj zalig maakt,
Ook u ontsprongen op uw wegen,
Hear waa.tren ook door u gesmaakt!
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AAN MIJN VRIEND HASEBROEH .

Uw Echt! Geen dartle lust der zinnen,
Maar zielsvereening voor lien God,
In wien elkander to beminnen
Het echtheil waarborgt tegen 't lot . . . .
En zou geheel mjn hart niet gloeien,
Van enkel blijdschap, lof en dank,
En wenschen voor u uit to vloeien
In zegenbede en maatgezang!
M }jn vriend! op dozen blijdenmorgen,
op does uw schoonen huwljksdag,
Voor uw volkomen vreugd to zorgen,
Door al wet hart en mood vermag
U met den handdruk to bejegenen
Der oude vriendschap, keer op keer
Uw echt plechtstatig in to zegenen,
Als mededienstknecht van den Heer
U, in z jn naam, een woord to zeggen
Van ernst en wijsheid, hefde en trouw,
De handen in elkaar to leggen
Des jongen mans, der jonge vrouw
Met Gods gemeente, vrienden, magen,
Met alles wet u eert en acht,
Uw echtheil biddende to vragen
Van Hem, van wien alleen g}j 't wacht
Hoe zou mjjn ziele kunnen scheiden
Van al de bl jdschap, al t genot,
Bat doze dingen haar bereidden,
Tenzij den op een weak van God?
Hoe , zou mjn vriendschap kunnen dulden,
Bh 't sluiten van uw huw jksband,
Dat anderen haar teak vervulden,
Nam niet God zelf die nit haar hand !
Z jn wil eschiede ! Laat ons zw}jgen.
't Is w jze liefde wet H}j doet„
De wenschen, die wij niet verk jgen,
Verdienen vast niet zooveel gloed .
k wil, to midden van mjn kranken
En met mjn kranken al to zaam,
Den hemel op uw feestdag danken,
En zeegnen then in 's Heeren naam .

TILUISNOMST VAN NET NNNJARIGF HOOSJB .

THUISKOMST VAN HET EENJARI( KOOSJE,
na, wegens ziekte van hat overige gezin, een verbl jf van vier
waken in het huffs van haar grootouderw .
Komt gij in , mijn huffs weerom,
Lieve, klemste spruit?
Moest gij op uw ouderdom,
Reeds zoo lang daaruit?
Speenden wjj u, niet alleen,
Na een maand of elf,
Van uw moeders boezem, neon!
Zelfs ook van haar zelf ?
Heb ik u met pak en zak
Aan de dear genet?
Zeide ik Zoek uw eigen dak,
En uw eigen bed?
Moest gij zorgen voor uw brood,
In does duren tied?
Neen, die proef was al to groot
'k Had wet dikwijls sp jt.
'k Heb wel honderdmaal gedacht,
Midden in mijn werk,
(Ook een ankle meal bij nacht)
't Is wet al to stark .
'k Ben geen weeks vader neen,
Lasteraar die 't zeit!
Maar uw leeftijd, near 't n j echeeu,
Maakte een onderscheid .
Somtijds dacht ik 't Arme kind
Denkt misschien met smart
Ik word niet-met-al bemind
Door mijns Vaders hart!
Wear z j hears gelijken ziet
B j hun ouders heard,
Dent zjj telkens met verdriet
Aan mijn wreeden aard
Broeit er in haar jong gemoed
Vast een stil verwijt
Zegt zij Vader meant hot goad,
Maar is lie,fst mij kwijt .

THUIbKOMBT VAN NET EENJARIG KOOSJE .

'k Dacht dien argwaan aangevuurd,
Door bet boos gepraat
Alley kindren van de buurt . . . .
En ik moist geen read.
Kwam, zoo docht mij, 't kind ooit wear
Onder Vaders dak,
'k Wist wel wie er nilnmermeer
Van vertrekken sprak !
Dock de haat, dit was m j klaar,
Zat u reeds in 't bloed
Bij diem gierigen barbaar
Zet gjj nooit wear voet!
Maar dear z}jt , ge. Welkom bier!
Dank dat gjl er zjt!
Met die oogjes vol . .pleizier,
Zonder den verwjt.
Met dien vriendelijken lack
op die lieve koon,
Dien ik in n jn droomen zag,
Maar nog sans zoo schoon!
Met die armpjes uitgebreid
Near ons gansch gezin . . . .
''t Staat u open, lieve maid !
Kom er maar wear in.
Kom maar wader aan den diech
(Jongens, schikt wet op!)
Wear desnoods een plaatsjen is
op m jn knie, m}jn pop!
Dear 'k
Houd
Hebben
't Is

u eindli'k wederzie,
ik u ook bier
wij nog brood voor drie,
er ook voor vier.

Zelfs geloof ik, kleine maid!
Is 't er op gemunt
't Bedje lift nog wel gespreid,
Wear g) slapen kunt.
Schoon rinds waken aan 't verdriet
Van 't geniis gewend,
Moeder, desk ik, treurt toch niet
Dat ge er wader bent.
K jk, Maria en de broers
('k Mprk bet aan 't gekus)

RORENBLOEM . --

Naa

NEN ARABISCIIE SPaEUR

Zijn alvast nog niet jaloersch
Van de kleine zus.
Allen zijn zij ziek eweest,
Met Mama en mil
Thane is 't haast herstelhngsfeest,
Gij behoort er bij .
Daarom den, in vredes naam,
Blijf flu wear giJj zijt Zeegne God one al to zaam,
Voor een langen t jd!
KORENBLOEM .
Gods liefde, die wij dankbaar roemen
Bij 't nuttig koren, dat one voedt,
Gods llefde sehenkt one ook de bloemen •
Bij hear is weelde en overvloed.

Zoo one de heerljkheid des Heeren
In 't goud des akkers tegengloeit
Bij wil dat ,we ook de bloem waardeeren,
Dies kleurlg aan zijn zoomen bloeit .
De knopjes gluren uit de bladeren
En zien one met een glimlach aan,
En zoo wjj one een tuiltje gaderen,
Daaraan is niet •met-al misdaan .

Sleehts hij bedroeft den Allerhoogsten,
Die, dear hij 't minst v r 't meeste kiest,
Den tijd van zaalen en van oogsten
B}j hove bloemetjes verliest .
Bewaar one, God! voor ijdelhedcn,
En hecht one hart aan onzen sOHAT
Maar ook voor bloemen to vertreden,
Die GIJ doet bloeien op one pad.
NOG EEN ARABISCHE SPREUK.
Zoo lang ge een woord in 't hart besluit,
Zijt gij zijn heer, near rede' en recht
Maar laat gzl 't door uw hppen nit,
't Neemt u gevangen ale zijn knecht .
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Aan 't spoorstation to Heidelberg
.
Aan u, m }jn viertal zonen
.
Aardsche lust is haast genoten
.
Ach he vale, Groene, gale .
Ach, hoe , zeldzaam is 't uitnemende
.
Ach, meheve, walk een feast!
Ach Moeder, walk een dag van diep en droef ontroeren . .
Al heeft hat lang geduur
.
Alle heuvlen, alle dalen
.
Alle schoonklinkende thesen
.
Allen in slaapl Allen in rust!, ,
,
.
Als een zegen daalt hat near , ,
•
,
.
•
Als gij voor 't laatst m j, hebt gekust
. . . . . . .
k een woord van wijsheid west
.
Als ik Marie en Koosje zie
.
Als van twee gepaarde schelpen
.
A m b t s b r o e d e r- Foci! days stiff en koel !
.
Amen! U zj kracht en ear .
Atlas draagt hat hemeldak
• .
'k Ben in m jn neevlen niet meer veilig
.
• .
Beschimp, beschimp geen vrouw, enz
Beschimp geen voorgeslacht, omdat hat weinig wilt . . . .
't Baste voedsel was votr elk
.
Bevallig Meer, volschoon Gennesaret
't Bezig leven sleept m}j voort
.
Bladvulling noemt g}j 't enz
• ,
Blinde stervling! die daar meant
,
Bloem der amandelen!
•
Bloemen uit Spa
.
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B jf ddn, b jf d n mijn Vaderland
B }lf op de wieken drijven
Bouw een huffs voor Janmaat op
Boven Limmen ligt Heiloo
Breng eenheid in uw werk, enz
B meni en juffer en menigen beer
B poezil is toovnarj~ In t spel
B~ t kruis op den heuvel, daar buigt zich
Collega heeft mij niet begrepen . . .
Collega, 'k boor u somtijds zuchten •

Iv"

•

.

Daal in de harten, Geest des Heeren
Daar is een God en Schepper alley dingen
Daar is een hemel boven de aard
Daar was een kleine jongen
Dankt alien God en weest verb jJ d
Pat de Overduinsche bloemhof bloei
Pat elk, die liefheeft en gelooft
Pat gjj klautert, jonge borstenl
Pat za ik van m jn leven niet
flat zal uw roem, uw eeuwge vreugde wezen
De baste Vriend is wel daarboven
De bloemkens langs de wegen
De bloempjes kusten haar den voet
De boomen, die de hagelslag
De Brandweer, tuk op de ear enz
De dag der slachting is gekomen
De dag is neergezonken
De dank der bhnden stijgt tot God
De deugd is een gewas, dat enz
De dichtluim is wel gansch en gaar
Bees werkt om roem enz
Be gruwelwereld is g e k o m e n
De grijsheid bl jft ons eerbiedwaardig
De hand van God bekroont bet werk
De Heer regeert! Een beter tad
De bemel doe zijn zegen dalen
De hemel heeft op menig hoofd
De Keizer is in Frank jk bass
„De kunst om de kunst" - zoo verkrijgt gij ? enz.
De hove Zondag is voorb}j
De Lutschinen, Witte en Zwarte
De man, die op den schoonmaak knort
De man is overal weerlegd
De nloeder van 't gezin
De Nacbt, die gEj bier slapen ziet
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Den gansohen nacht
Denk nooit dat ik behagen schep
Den man, wrens wetenscha p enz
Dar Vaadren ondervinding beat
De schooljeugd groet
De schoonheid der Schepping enz
De vertroostingen Gods zjln nooit to klein
De verzen zjjn bokalen
De vriendschap, door ons hart gevoed
De waarheid heeft geen er ger vijand dan
De waarheid llgt in 't madden
De waarheid moet in diepe kuilen
De ware w jsheid gnat met needrigheid gepaard
.
De ware w]sheld is zich naar de omstandigheden
De wereld is een kreng, enz
De wereld is niet dan een groot tooneel

Bladz.

De woorden dienen enz
De zon heeft vlekken, dat is wear
De zon is heet, de luoht is lauw
De zon r}jst op to juister tijd
De zucht near grootheid, die mjj prest
DICHTRENNAAM zal immer blinkers
Die in eon YI L geboren werd
Die laag bij de aard is vreest goon val
Die niet langer varen mag
Die niet uit alles leeren wil
Diep dringt de wortel door
Die 's Heeren zegen heeft
Die 't hardst ken schreeuwen is de man
Die vijf en-twintig jeer uw put geleegd
Dit is de dag, wrens morgenstond
Dit's WILLEY, wrens gelaat enz
Doet ons dit indrukwekkend wezen
Dogmatische tranen schrei ik niet
Door drift gedreven drijver
Doorkerf eon dread uw parelsnoer
Door zevendubblen muur en,hemelhooge bergen
Draag, groote Nljl, wren nimmer enz
Dresseeren, Dresseeren
Drie jongelingen togen dwars over den Rijn
Driekoningendag is weder dear
Drukkend is de heete lucht
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Een aardig meisje zong, enz
Eon basterdnachtegaal, die aardig in • z}jn snort is
Een beeld der Hoop, voor die hear met
Eon blik, die tot in 't binnenst ziet
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Eon Deuvik, zich terecht zijn waarde . • • • •
Een dubblen trek heeft al wat leeft
. . .
Een enkle vonk valt in de ziel
Een goede preek is enz
• • •
Len half ei beter enz
•
Een huivering van eerbied schokt m jn leden
Eon Iliac, en geen Homerus! Hooggeleerden
Een kind van God wordt steeds moor kind •
Eon rein gemoed, een zedig oog •
Eon rol to spelen in den Staat •
Eon ruige balk, een ruwe plank
Eon schoone leest een edel blood •
Een star voor 't 'voorhoofd van den man •
Een trouwen vriend in 't oog to staren
• •
Eon valsche stag is ras gedaan .
Eon weinig menschenkennis schaadt
. .
Eon wind kwam op uit d Oceaan
. . . . .
Een witte raaf, eon roode spreeuw . •
•
•
Eer brengt eon arme Vader enz .
Eer we onze tanden hadden •
LmdhJk bl}lft niet eeuwig nit
El, wat tikt daar aan de rust?
rEr mooi," „erg lief" enz
Er is eon heiligdom van 't hart
Ernst is zwartgalhgheid enz
Eurbkamen, Eurekamen! Wij hebben hot gevonden
Fier zwjjgt de Vader in zjjn lot
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Gaat u eon meester voor
Ga voort, on stort uw besten balsem
Gedenk eon sterveling to wezen
Geeft u niet over aan uw smart
Goon good besluit berouwt, enz
Goon kind zijnstjjds to z}jn, strekt geen verwijt •
Goon nieuwe vrlendschap die voor de oude gaat
Geen schim of smaad o uw vernederd hoofd
,Geheel de mensch is , In zjjn stpl beweert Bu$on
Geleerdheid zal ons met verbazen
Gelukkig 't kind, dat in zjjn jeugd
GomoedlJi'k ' ernstig ! 't kan wel wezen •
t Genie maakt no den kunstnaar niet
Geprezen zlj de wijze macht •
Gewis, voor wie de kunst verstaat
Gezondheid en genoegen stralen
Gouden starrevonken
God gaf den mensch do tong en spraak •
God last groeien •
• . • .

• • • •
. . . .
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1 58 . .
God nam zi,jn Meester weg van hem
362..
God is liefde . 't Is zijn liefde enz
378..
't Groote Babel zinkt in een
415..
Groote Peter schonk den grooten Willem
278..
Gj brengt uw anker nit, enz
268..
G}~ de eerste mannen van bet land
159..
G, die op 't nieuw, veroverd, land
374..
G}J, Engel van den Vrede
270..
Gj hadt geen genoegen enz
157..
Gu hebt mid lang gekend
9..
op hebt mr , lieve Buren
180..
Gi klopt ik kom! enz
175..
Gi waart zoo goed . Dat konden alien lezen
G i moist niet wie 't was, die zoo kort, maar zoo zacht . . . 178..
117..
G~ zaagt u gaarne heden
90..
Gj zegt Uw verzen hebben PIT
67..
G ~ ziet alleen maar moed, wear moedig wordt gesproken .
98..
Gp z}jt geen engel, maar een mensch

Haast, beast u, berg u, vlucht in de ark
Haast trekt de spade een rechte l jn
Had hj een Lucifer gehad
Had ih uw adem, N achtegalen
Hens Jorgen maait zijn goudgeel green
Hebt gjj nog een lack
Heeft de Aeoolsche harp gespeeld
Heeft Dora nooit nog jets gehad
Hef, Hollandseh Volk, bet feestlied aan
Hef, Zeeuwsche Leeuw, den breeden kop
's Hemels wonder, Duikt in voile schoonheid onder .
Het hart blijtt jong en wordt niet oud
Het hart eens teedren echtgenoots
Het hielp niet of wij wreven
Het is niet om de vreugd to storen
Bet leed dat u to beurte viel
Het leven is een staat van oorlog enz
Het lezen voedt een schoon verstand
Het oUDE, de Omhulling
Het plechtige luiden der klokken
Het prachti Buiten hief zijn dak
Het vrouwli~k geslacht, Dient enz
Het was een avond sehoon en etil
Het werkzaam bijtje weet heel goed
Het wordt weer groen in Haarlems bout
her diem de zedigheid bestreden
flier is mijn pleats . Aan deze voeten
flier woon ik. Zult gij met mjj woven
Hoe ben ik toch op m}ln vermaak
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Is om den mooien weg to doers
Is solfieeren wet g j doet
't wonder, dat een visschersknaap
Is wear, bier is een glasruit stuk
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. 271 ..
99 .
.

.

.

.
.
.

Ja, enkel poezij jt gij
•
Jan is een ware wonderman
Jan is geen middelmatig man
Jan lag te, alepen in zijnwagen, enz
Jan met ~n slecht voorzienen kop
Jan rekent ,Tweemaal zes is zeven"
Jan War preekt roerend, zegt g }j~ .~ Kom
Jan was ter pr_eek bij Dominus Verschrimp
Ja! 't Juiste Midden! Maar wear tusschen? enz
,,J e m a i n t i e n d r a i ." lle Koning leve
Jezus wordt weggeleid
s

Kennis z }j macht geen macht, enz. .
•
't Kind dat godvruchtig wezen wil
.
.
.
.
.
.
Kindren leert u vroeg gewennen
Klein Jantje steekt van wal
Klinkt op trompetten! Roffel trom!
Kom aan m jn hart, mijn v}jftiend, kind
gom Fleuntje, ga near huffs
Komt ge in uitnemendheid van woorden .
•
•
Korea bier en grader drawers
.
.
.
.
.
Krabbe bet katjen en bijte de bond
$week al wet kiemt, last enz
Last de ketens vallen!
Laatdunkend jongling, zoo verwaten
Last hooren, last hooren
Last m}j rusten aan uw boezem
.
.
.
Last niece uw ader stremmen
.
• • • •
Last one met de herders geen
Leer eerst uw teal wet beter schr}jven . .
.
Liefl}jk prikkelt op de tongen
Llgt de brj aan uwen wortel, Boom der boomers
Loeft alien, looft Gods grooten Zoon
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Mask eon dag van den nacht, door in 't donkey enz. .
Maakt Elburg van den Boetselaer
Mask vljjtig bong, njvre Bj !
Madeheven zijn or a tjd
Mal wicht . enz
• . . • • • •
Marten is ons oudste kind
.
Meet begr jjpen zal 't niet geen
•
Met een bloemkrans om de bruins lokken
Met vingertoppen, ruw en wreed
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Met zorg hield een bedroefde kring
Midden in de stad heb ik een hof
Mocht ik nog eens mijn leven overleven
Modern Proteus, meni keeren,
Moet er, moet er een hedge zijn
Mooi Saatje, wrijf uw oo gjes nit
Mooi Kniertje staat van dag tot dag
Mooi meisje, dat in 't berghotel
Mijn God, ik sla uw werken gade
Min Hageroos, mijn bloem van 't veld
Mien hart springt op, wanner mjjn oog .
Mi~jn hof ontwaakt, wordt groen, wordt wit .
M jn lieve beste
. eere
Mjn voorhoede en mIJ n achtertocht
Mien zoon, indien gij levee wilt, enz
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Naar wie hebt gijdat lief gelaat
Natuur en waar eid spant de kroon
NATUUR IS EN DOET ALLES days de lens
Neem de Kroon, neem de Kroon ! ze is, enz
Neem n j nietkwalijk, lieve Bet!
Neen, ducht n, et dat ons hart, lief jongsken! u vergeet .
Neen, ik wil mijn vreugd niet zoeken
Neen, niet alleen toen g} Gods Engel zaagt
Neen! nog is Neerland niet in nood
Neen, zonder kruis geen kroon
Niet altij d mannen , die veel w e t e n
Niets zoo lieflijk, nets zoo schoon
Noem ze ROZENGAARDE
Nog wuift ie met zijn mutsje, Jan'
Nooit kon ik den kunstgreep leeren
November brengt geen malsche cozen
Nu doet gij wjjs, dat g~,j den vrede wilt
Nu i de gi'oote zonde ontdekt
Nu is het Meer niet meer
Nu kom eens uit uw graf t
Nu komt de zon weer schiJ een
Nu wordt de Sloka opgeslokt
Nu zich het aardr}jk opendoet
Och, bljjf met uw genade
Och, Neerlands machtigen en braven
Of Godgeleerdheid smale en Wpsbegeerte spott'
God, G}j schenkt m}l juichensstof
God, ik maak uw goedheid groot
God, uw aldoordringend oog
God! wat is dees nietige aard

.
.

.

.

.

Budz.
260,.
128,,
245,,

412
217,
201,,
271,
220,
285,,,
394,
409,
199,,
241,.
164,,
394,,
412..
120..
280..
366•.
183..
161..
79..
293•.
39..
367..
191..
415..
255..
45..
272..
109..
83..
242..
408..
78..
99..
193..
43..
88..

138..
115,.
130..
284..
285..
287 ..
384..

~. iv

S

S

J

¶

S

G

VAN D SLAIN$ E GFEDICHT~n

Heb toch lief zoo lang g}l kont
Hoe gelukkig is hot kind .
Kind, van God gegeven
Laat mjj dwalen, last mij dwalen
Omkrans hot hoofd, hot achtbaar hoofd . .
Onder vreugde en zoete smarten .
Nederland, mj,jn Vaderland ! .
.
Ongevoelig, rues, koelbloedig .
Onmidd jk nut sticht niemand, enz
,Ontboezemmg." Ja zoo dat wear was .
Ontvalt u vrmd op vrind .
Onze oude moeder heeft verheugd .
.
.
Onze wegen scheiden .
Ook die harp, ook die harp den tot zwijgen gebracht .
Ook ik bent land van bergen, stroomen .
Op aadlaarsborst rust, Middelburg
Op eon Driekonlngen-avond .
street zij twist en laid rumoer
. .
•
Op 't ziekbed dankt u, Heer! mi,~n lied .
Zing m} nog eenmaal hot oude lied
Part jman wezen wil ik niet
Pluk rozen near uw lust, en last hot boompje snoeien
,Poetiseh proza" -- Ja, enz
Prachtig blonk voor ons oog enz
Professor is geleerd, enz

B adz,
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Reeds begint de spin hear rag
Regen, Regen, Re en
Rust onder doze bloemen
Rust zaeht! GiJ z" t ter rust gelegd
G
J

G
G
G

-

'k Schiet hoenders in de vlucht, enz.
Schudt g}j 't nit de moues
Sla toch dies mallen Audax ga!
Slechts blijde tones kunnen 't z}jn
Spear gees hardnekkigen
Spreid vroolijk, tusschen gras en kruid
'k Stem toe, niet ieder mensehenkind
Strooi rozen op dit graf, enz
Stijgt gjj near omhoog

•

.

Ten da a van min bloeiend schoon
Tradt g j, lieve Braid Braid'
Treedt vroolijk, treedt met fierheid op
T ippel vrooli}k op uw doer a beenen
Tusschen basschen, beemden, daises

•.
•

•
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223..
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DE EERSTE REGELS ALPHABETTSCH .

U heb ik steeds bemind
Uit een ver versehiet
•
•
't Uitvoerig beeld voldoet niet recht
.
.
.
.
.
Uw beeltnis, lieve marl! Laat ook uw beeltnis makers .
Uw naam zoo heilig en verheven
Uw verzen komen tot mijn ooren
Uw wenkbrauw daalt, uw oog schiet stralen .
.

.
.
.

.

Blxdz.

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

Van buiten rood, maar zwart in 't hart
411 .
Van der bergen steile wander
1.
Van m j to verschillen, gelijk gij ziet
• • 146 .
Van wat ik zag, enz
269..
Verbeter en verbitter niet
347 .
Verdraagt gij 't, d appre legerscharen
390 .
12 .
Vergeet uw vrees voor louter vreugd
Verheugt u met bet yolk van God
391 .
Verkiesbaar zijt gij naar de wet
10..
't Verkrijgen van den wensch
413 .
Verseheiden toners hoort men bier
217 .
Vertrouw hem weinig, die to mild
347..
Vervolgt met stiller heldenmoed
. 391..
`r ervolg uw weg, voorspoedig Held'
373..
Verwijt gij mij, mijn waarde !
19..
Voer me op des Heuvels top, als uit haar slaap ontwakend . 46..
Voert water aan, voert water aan
407,.
Voorbeelden weet ik wel genoeg
289.
•
Voor de wereld bloeit gj niet
22..
Voor u uit, voor u flit bruisers de barer
346,,
Voor uw mooie oogen, Bartje
. 130,
Voorzichtigheid ziet ver
408,.
Vroegt}jdig zjjt gij heengegaan
120,,
Vroo jke Onschuld, die niet weet
51 .
Vrouw S jmensz kan niet scheiden van de zee
211 .
Vijf en twintig Saar getrouwd
196,,
V}jf g r o s c h e n. Heeren, geeft wel aeht
238,
Waag nooit uw schat, enz
Waak op mijn ziel! Paar stem en snaar
Waarheid is het hchtste spel van alien
Waar ik 't niet winners k a n enz
Waar is,
Dood! uw prikkel?
Waar is uw hart, enz
Waar is, waar is de nachtegaal
Waarom de Maan zoo gaarn wordt aangeblikt?
Wa ar 't hart niet voor een h o o g e r wereld slaat .
Waar 't levers van gemaakt is
Waar zijn de liedren, waar de toners
Wanneer de kindren grout zijn, enz

.
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•
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148..
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188..
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VAN DE SDEINERE G EDICHTEN

Wanneer ik wandel fangs den wag
Was op mijn versleten luit
't Was de aerate thuiskomst na haar sterven
.
Wat apenmoeder heeft Voorheen
Wat dwaasheid is hat trotsch to zijn
Wat ears lied kan doers behagen
Wat elk behaagt op d' eersten bhk
Wat geef ik om een werelddeel?
Wat g me op tafel zet, m}jnheeren
Wat j, onVatbaar Voor bewjjs
•
Wat i er niet to hooren
•
. .•
Wat kan, in 't Gooi, een schuldloos kind
Wat maakt gij, in uw schoone zangen
„Wat Poezie en waar haar woon is?"
Wat pijnt ge u af, mijn goede hear
.
Wat vleesch noch bloed
Wat 's aardsche roam? enz
•
Wat schoon is moat eenvoudig zijn .
.
Wat 's de schoonste en zoetste traan
Wat smeedt g j, Smid? enz
• . . . .
.
Wat steam gjj, met kortzichtigeoogen
.
Wat voor de vuist wordt toegediend
Wat wil men Loch in Nederland?
Wee, die z}jn „Ik ga sterven" spreekt
Wean, trouwe LIEFDE, when
Weer zoo'n beklaaglijke
Wees in de keus tusschen dezen zorgVuldig
'k Weet dat er twee Gen vas z}jn
Walk een vreugd in uw jeugd, walk een gloed in uw bloed .
Wie heeft ooit den Babel m}j
Wie is de Engel, die daar komt
. . . .
. . . • • •
. .
Wie zal u drukken ears zijn hart . . •
. . . . .
. . .
•
. .
Wie zegt daar „'t is nog tijds genoeg"
Wil d' arbeid van 't nadenkend hoo#d
Wilt ge dat we u metterdaad
Wilt ge ooit lets goads beginnep
Wilt gjj zien een schoone maagd
. . . .
• •
Winschotens vreugde stjjgt ten top . .
•
Wordt u de aarde droef en duister . .
•
Wig waren, verloren gij hebt ons gezocht . .
•
• •
Wjl zjjn kmdren van ons land
Zaagt gi' hoe die star verschoot?
Zeer zelden is one de ear beschoren
Zeg uw gedachte, zing uw lied
Zeven en een is acht

•
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Zie op, de bruine heide . .
. .
't Zit in de golf van Napels niet
Zoet Holland, liefl}"] k Holland, enz . .
Zoo als God m jn hart aan u gesnoerd heeft
Zoo ge u goede menschen op wilt voeden
Zoo g" gelukkig z }j t, m jn vriend!
Zoo gij mij boeien wilt en treffen . . . . •
Zoo lords de tortel, zoo geurde het kruid . •
Zoo velen zwelgen in het Overbodige
Zou 'k m}jn naasten ooit berooven
Zult g}~ de wereld gadeslaan
Zjt m}j gegroet, Met bli`j gemoed
Zj waxen belden frisch u sterk
Ziy zeggen ,Last uw dwaas vooroordeel varen! .
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VERWAGHTING .
Van der bergen steile wanders
Storten, met luidruchtig kiateren,
Met een onverduldig branden,
Met onwederhoudbren val,
Alle Wateren
Zich in 't dal
Daarop seheiden
Zich de vloeden,
Cam de landen door to spoeden
Daarop spreiden
Zich de stroomen,
Langs verseheiden
Bed en zoomen
Daarop breken
Honderd beken,
Met een daverend geluid,
Haastig nit
Zil doorkruisen
Zonder rust
Alle streken,
Iedre trust,
Zjj doorbruisen
Alle landen,
••
Z~j bereiken alle stranden,
ZiJ doorvorschen alle hoeken
Gm den God der aard to zoeken.

ru

S

(

En de vlammende Gloed
Ti eedt, zooras hjj ontwaakt~
't Lage dal, waar hi blaakt,
Met den vurigen voet,
En schiet liJ nrecht omhoog
Naar den oppersten bong
En zjn hoornige trop.
Immer hooger gestrekt,
Scheurt het wolkenkleed op
Of hij den Heer van den Hemel ontdekt.

S
G
S
s,~
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En de Aarde schaart, als stille wachten,
De reuzenbergen op hun post,
Door jaar- noch eeuwkrmg afgelost,

!irn\

WAT SINDEROOGEN ZIEN KUNNEN .

Wier kruinen ijs en sneeuw bevrachten .
Zij zien op, zij zien uit
Naar het Oost, naar het West, naar het Noord, naar het 'Laid,
Bij dagen,
Bid nachten,
Bij stormen, bij stilte, bj bloei, bij vernal .
En vragen
't Heelal,
Of de groote Wereldriehter dan niet eindlijk komen zal !

* Dit stukje, onder den naam van Perzische Wereidbeschouwing,
in den Muzen-Almanak van $
opgenomen, is ontstaan uit de
lezing van het volgende in voN scHUBERT's Geschichte der Seele (S . )
,Die Wasser, so sagt emn alter persiseher Spruch, sie rauschen
nom Gebirge herab and eilen hinaus in alle Lande, suchend ob sie
den Herrn der Erde fanden die Flamme des Feuers, sobald sie
erwachet sehaut den Boden night mehr an, sondern geraden Zuges
richtet sie sick empor zum Himmel ob sie den Herrn des Himmels
erblicken mochte die Erde, sie hat hler, sie hat dort die hohen
Warten der Gebirge aufgestellt diese ragen weft empor and
sckauen sehnend hinauf and umher, ob der Richter der Welt noch
night komme?"
WAT KINDEROOGEN ZIEN KUNNEN .
Fier zwijgt de vader in zijn lot,
En leert, in 't duister kerkerkot,
Verdragen wat hia draagt.
De klacht der moeder stijgt tot God
Eens raakt zij uitgeklaagd . . . .
,Ach kinderkens, mjjn kinderkens!
Uw moeders hart
Bezwijkt van smart,
Zij heeft geen woorden meer.
Komt! handjes samen, oogjes , dichtl
Uw englen zlen Gods aangezlcht
Ontferme zich de Heer!"
B j 't venster knielt de klein~ firing
In 't midden, vaders lieveling,
In 't midden, de oudste zoon
Wat is zijn leeftijd nog gering,
Wat is de jongen schoon !
,Aeh kinderkens, mijn kinderkens!
Uw moeders hart
Bezwi~'kt van smart
Zij heef~t geen woorden meer
Wat staart gij op de donkre straat?

L ~~G~'~
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Bidt, bidt tot God die u verstaat!
Ontferme zich de Heer!"
De naeht is duister. Star noch maan
Is aan den hemel opgegaan
De kamer zonder licht.
De moeder ziet dens kleinste aan . . . .
Hoe blinkt zijn aangezicht!
,Och moedertje, lief moedertje!
Hoe schoon trekt daar
Een gansche schaar
Van gouden lichtjes voort!
zij zweven naar des He togs slot
Tie heihge englen zjn 't van God,
Die ons gebed verhoort!"

S

De bleeke moeder hoopt, en ducht
Zij treedt aan 't venster met een zucht
Maar alles wat zij ziet
Is donkre huizen, zwarte lueht
Gods englen ziet zij niet.
,Ach kmderkens, mUn kinderkens!"
Het wieht verstaat
Niet wat het praat
Lief jongske ! ga ter rust .
De vromen dient Gods englenschaar
Mzar in dien boozen Hertog daar
Betoonen zij geen lust."

~,

Nu schudt de kleine t lokkig hoofd,
Bedroefd dat moeder niet gelooft,
En tuurt aandachtig voort,
Tot dat de glaps is uitgedoofd,
Die om z jn kopje gloort.
,Ach moedertje, lief moedertje!
Gewis gesehiedt
VVat broertje ziet
Der englen tank is schoon
Gehoorzaam aan zijn wijs gebod,
Volbrengen zj een last van God" Zoo spreekt haar oudste zoon.
De kindren gingen tot hun rust.
Het, wee der moeder schijnt gesust
jj slaapt den gansehen nacht
Ook droomt zi,i dat haar de eega kus
Die in den kerker smacht.
,Ach kmderkens, mjn kinderkens!
`'Vat toeft gjl nog?
Omhelst hem toch,

a
~

AZABISCHE M N CUEtHAAT . -

bE DEEMS ES DL KOMPA~~iAALD

E n trust zijn bleek gezicht!
Hj kwain in 't hoiste van den nacht
Due d' Alva heeft hem thnisgebracht
Met pack en fakkellicht ."
Due d' Alva woelt op 't ledikant
Zjn voorhoofd gloeit, zijn boezem brandt
Zjn mood, gaapt near 't geluid
Na strekt hi,} de eon', den de andre hand
Met schrik en woestheid nit .
,Last los, last los, gj kinderkens!
Last los, o vrouw!
Vergeet uw rouw!
hebt uws Hertogs woord
'k Vetbreukte 't nooit, tot goed noch kwaad
'k Vervul het met den dageraad
Uw beden zijn verhoord ."

oj

Be naeht gaat om het inorgenlicht
Schjnt reeds den kleinen in 't gezieht,
Genaderd door een scheur .
Nog r jn de zware bouten dicbt . . . .
Wie klopt dear aan de dear ?
,Staat op, staat op, mijn kinderkensi
Sta op, vriendin,
En last inj in!
Omhels UW echten man!
Hjj, die het hart der vorsten bumf,
Heeft voor mjji goede zaak getuigd,

ffj hebbe de eer er van!"

Dit voiksverhaal is to vinden in

WOLF'S

Niederl . Sages

S. !!.

ARABISCRE MENSJHENHAAT .
,De wergild is een Kreng die hear begeeren, Honden,
Zegt de Arabier, die voor geen honden achting heeft .
Opzittend soon, dat pootjes geeft,
Wordt zeker niet bj hem gevonden.

't

DE DEUVIK EN DE KOMPASNAALD .
Een Deuvik, rich terecht zijn waarde
,MsDeu.vik en Geleerde" wel bewust,
lYaar li j op sen madera-fast
Een rein gemaakt had om heel de aarde,

~G~,~,L,i,~i,~,~~~~~~~~~z!'~~''~'i'i'~'~~''-=''~~

DID DEIIYIN IAN DE KOM?ASNAALD .

En ongetwijfeld al dien tijd
('t Was streng verboon hem at to trekken)
Aan overdenkingen gewijd,
Waarmee slechts onverstand durft gekken
Een Deuvik dun, van de eelste geesten vol,
Van rijpe ervaring daarenboven,
Met wetenschap gelaafd in een stikdonker Lol,
Bij r passend" of keer van gelooven,
Verllet zjjn,stil studeervertrek
En kwam zich toonen op bet dek .
Het scheen zijn eerste plicht, voor alien,
De Scheepskompasnaald aan to vallen
,,Gij z jt is
lieve vrind!
Maar 't Is als een onnoozel kind
Qnnoozelheid, die k niet laken,
Maar evenmin beni den wil
Gj meant ons, trirlent evop uw epil,
Den koers near 't Noorden uit to ma Can.
Maar al mijn studie (en & zat
Zoo lang reeds muurvast op dit vat)
B.ew}jst de onmooglijkheid dier taken .
Vooreerst nog is 't nail niet gewis,
Dat dear een werklijk ~Noorden ia
`hen andren, ken ik niet ontdekken,
Hoe 't Noorden naalden aan zou trekken .
't Begrip van 't Noorden last ik staan
Pat trekt sinds lang van alien aan,
Door wet gevoeligheid to wekken
Maar 't Noordem zelf, hoe zou dat ga an?
G j wilt er tot bewijs van strekken
Maar tie of u 't bewijs niet eehort,
Dat ge inderdaad getrokken wordt,
En dat ik, wear gij op durft roemen
teen malen op een punt mag noemen .
Geloof niet dat 'k uw eer verkort
Maar boor hetgeen ik u verklare
Zoo dear een trekkend Noorden ware,
Het trok mij lang reeds van dit vat . .,,
Doch neen, hoezeer ik 't zelf begeerde,
't Gebeurde n iet verklaar mij datl
En voorts . . . .
De Naalde sprak $ watt
Gij z jt van hoot, U Hooggeleerde."
't Schip kwam tar reede zoo 't baboon,
Men rolde 't vat met wjn van boord .
De wjjze Deuvik, vol gepeizen
En studie, rolde deftig mee .

ONTBOEZEMING . - AAN EEN ONDERWIJZER.

't Kompas beef eervol op zijn stee .
Ret schip stak of tot nieuwe reizen
De Naald woes trouw den weg door zee.
* Misschien weten niet alle lezers terstond wat een Deuvrik is
't Is de houten stop, waardooi een vat gesloten bli,.]'ft, totdat zi'
plaats moot waken voor een lcraan, waardoor zich de inhoud
outlast.
ONTBOEZEMING.
,,OsTboezeming ." Ja zoo dat waar was ! maar ik ducht
Glj_ zit er nog geboezemd atgekomen,
En schept alleen een weinig lucht,
Om straks op nieuw ons to everstroomen .
AAN EEN ONDERWIJZEU,
op ZIJN JIIBELFEE$T .
(voon DE CHOOLKINDEBEN).

De Schooljeugd groet,
Met blij gemo~d,
Den Meester op dot f- e t ijk heden
Wat kwam er in die vijttig jaar,
Een groote, borate kinderschaar
Zijn schooldeur ingetreden!
,,Ik onderwees
Uw ouders reeds!"
Denkt hij met liefde, en ziet ons naderen.
Van menig onzer heugt hem, dat
Zijn grootvaar op de banken zat
In 't eerste book to bladeren .
Een zeldzaam lot
Schonk hem zijn God,
Waarvoor ons hart Hem luid wil prijzen
De, bij 't aanvaarden van zijn work,
Den Jonkman moedig maakte en stork,
Die zegende ook den Grijzen.
rDiens zegen zij
Hem nog nabij !"
Zoo wil met hem ons harte smeeken
„Rem moog geen rust, geen lust, geen kracht,
En, bij hot dalen van den nacht,
Geen hemelsch licht ontbreken."

TRIG SFEERENDE ARGUMENTEN .

TRIOMFEERENDE ARGUMENTEN .
.
De ware wijsheid gnat met needrigheid gepaard
'k Ben needrig -- en dus wijs dat s dunkt mlj klaar bewezen
En wien ik voortaan Been orakeltje mag wezen,
Bewijst zijn domheid klaar en opgeblazen aard .
.
LAN EEN GELEERDEN TEGENBTANDER .

Geleerdheid zal ons niet verbazen
De eenvoudigste is het meest verlicht .
De kennis, vriend! maakt opgeblazen
De liefde, alleen de liefde sticht .
.
AAN BEN GEMOEDELIJBEN TEGENSTANDEE .

Gemoedlijk. ernstig! 't Fan wel wezen!
Maar, lieve man! hood uw gemak . . . .
Wie weet of gij Hebreeuwseh kunt lezen!
En voorts, gij zijt geen man van 't vak .
.
LAN EEN HOOGGELEERDEN TEGENBTANDER .

Coilega heeft mij niet begrepen.
'k Bedoelde 't juist zoo als hij wil .
't Verschil van rechte en kromme strepen
Is, wel bezien, een klein verschil .
AAn EEN JEUGDIGEN TEGENBTANDER .

Laatdunkend jongling, zoo verwaten!

't Bewijst niet veel wat gij bewijst .
In zulke dingen mee to praten
Past hoofden sleehts, met eer vergrijsd .
.
AAN EEN GRIJZEti TEGENSTANDER .

De grijsheid blijft ons eerbiedwaardig . .
Maar, is ze ook al de kluts niet kwilt,
Ze is, wat ze ook zijn moog, eigenaardig
Niet op de hoogte van den tijd.

$CHEPPEND (lENIN .

.
LAN EEN WELBPRE$ENDEN TEGENSTANDEL

Komt a in uitnemendheid van woorden?
Schrilf recht en slecht, al is 't wet grof i
Een kleed zoo schittrend om to boorden,
Bew}jst niet heel veel voor de stof.
.
LAN ZEN ZAYELLI$EN TEf ENBTANDZR.

Leer eerst uw teal wet beter schrwen!
Gebruik de Siegenbeeksche vijl !
Uw aanval zal niet land beklijven
Hii heeft zijn vonnls in den stjl .
.
NlET LEN, MARS VAN EEN DUCrETBAREN TE(ENBTAND

De man is overal weerlegd
Door alle knappe luiden,
En 't beste, dat j schrijft en zegt,
Heeft weinig to beduiden .
Ook heeft hij onze weinigheid
Niet enkel aan evallen
Maar zelfs (met afschuw z" 't gezeid!)
Dien lievling van ons alien!
En zoo hot groot publiek eons wilt,
Zoo als 't ons is gebleken,
Hoe dikwijls zich die man vergist,
Dien men zoo stout hoort spreken!
Eon staaltje! Op zeekre paging,
Staat a + b voor b -+- a .

.

.

AAN ALLEBLE! TEGENSTANDEES .

Ik bon de liefde self, en zoo er lets ontbreekt
~.
Aan n ju eleerdheid - flu ! wie zou nch ,feilloos" pri~zen!
Maar gi,j z}lt zeedhjk slecht . En vraagt glj near bewjzen?
Dit e¢ne dat g j m.'j gedurig tegenspreekt.
SCHEPPEND GENIE.
,Jan is goon middelmatig man,
Maar eon genie, dat scheppen ken."
Welzeker! Uit zijns meesters pan.

( A iiMANISME . _. IIET JUISTE MIDDEL

GERMANISMEN .
Gij hebt mij, lieve Buren!
Uw toonstuk niet to sturen
Ik zing niet , gaarne op Duitsch
Houdt, dear gi,j mj door 't oor boom
Met uw afgrijslijk voorwoord,
Uw liederta fels thuis.
Verlost mij van, .de daadzaak,
Waarover k mil kwaadmaak,
Gewis niet zonder grond!
En wijs, om mij to grieven,
Niet keen naar de omloopsbrieven,
Die gij mij onlangs zondt .
Och, dot de Nederlanden
Toch sporeloos verbanden
Wat voortgaat nit uw huffs,
In plaats van door to voeren
Wat burgeren en boeren
Tot schande strekt of kruis .
Ons Neerduitsch was welluidend
Zoolang gij 't niet beduidend
Met valsche klanken schondt
Ons Neerduitsch was verstandig,
Zoolang men 't niet onhandlg
Verplooide naar uw mond
Ons Neerduitsch zal slechts leven,
Zoolang w }j 't niet vergeven
Met vruchten van uw grond,
HET JUISTE MIDDEN.

Ja, 't Juiste Midden! Maar waar tusschen? Tusschen dwaling
En dwaling. 't Mag zoo zUn moor geldt dit voor bepaling
Van 't juiste middelpunt der Waarheid? Die dit zeit,
Geeft hear een lucht-bestaan van loutre onzekerheid
Van 't aantal, van de meat der dwalingen of hank jk,
En niet bestaande, niet erkenbaar den door hear .
De Wjjze vrage den niet longer Wat is waar?
Alleen het onderzoek Hoe dwaalt men? is belangrjjk .
Maar waar den waarborg nu to vinden, die 't bescheid
Voor nieuwe dwalin hoedt bij de oude onzekerheid?
Neon, wandlaar! me met om naar die den weg slechts radon,
Maar vraag dien eenig jk aan die hem weet en west
Betreed hem, leidt h j ook longs onbezochte ,paden
[et onverschilhgheid voor die u laakt of priest .
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Jan rekent ,,Tweemaal zes is zeven ."
Maar Piet zegt ,Zeven is wat min."
„'t Is twalef!"" valt er Krelis in
Maar dit acht Piet ,weer overdreven "
En Kxelis, die dus overdri ft
Vergset dat dwalen men ehli J k bhft
J
En wil ~t maar niet gewonnen geven !
INTUITIE .
'k Schist hoenders in de vlucht, en op den aanelag, Jan!
Gij enkel in den zit, en legt een half uur 'an .
Nochtans beschouwt ge uzelf met innig welbehagen,
En noemt het wetenschaplijk jagen .
Maar Jantje! wat is 't mijne dan?
,Het uwe! Durft g}j daar naar vragen?
Daar neemt men geen notitie van ."
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TAAL .OENSUUR.
Verkiesbaar zijt gij naar de wet
Het dagblad doet dit daaglijks lezen.
Maar onze taal is nauwgezet
Pat blijkt in dezen .
Een uitgang maakt een groot verschil
Fees zoo verkiesbaar als je wil,
Verki'eslajk zulje nimmer wezen .
AAN EEN REIZIGER NAAR OVERZEE .
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,Een trouwen vriend in 't oog to staren,
Doet ons den boezem meerder goed
Dan de aanblik der gestilde baren,
Als weer en wind heeft uitgewoed ."
Maar zoo ons oog den blik ontmont
Van Hem, wiens wenk de zee bedar en,

o

.

P$IJSVUAAG . -- ZANG DRIFT.

Den storm zich nederleggen doet
Laat bruisen 's levees hooge vloed !
Wij weten in wiens schuts wij varen
Zijne is een liefde, die behoedt .

PRIJSVRAAG .
Ernst is zwartgalligheid dat 's duizendmaal verklaard .
Wat kleur van gal gaat met lichtzinnigheid gepa,ard?
En is er oorzaak, hen, die de ernstigen verdoemen,
Steeds ~duifjes zonder gal" to noemen?
ZANGDRIFT .
Hoe woelt de poezij
In mij,
n haakt aan 't hcht to komen
Als in 't gebergte een voile bron,
Beneerig naar den glans der zon,
Begeerig uit to stroomen !
Hoe voel ik mij omringd,
Omkringd,
Door beelden, geesten, schimmen
Van schoonheid, liefde, waarheid, kracht,
Me omzwevende in een halven nacht,
Waaruit een dag wil klimmen !
Hoe ruischt mjj koor op koor
In 't oor,
Verlokkend en ontroerend!
Hoe zoet weemoedig is het mij,
Als ware een stroom van melodij
Mij op zijn golven voerend
Als hoordo ik in 't verschiet
Een lied,
Dat hart en zin mocht kluisteren
Een nieuw gezang, dat niemand zone,
En dat de gansche wereld dwong
Tot opgetogen luisteren !
Mijn vrienden, neen! geen lust,
Maar rust
Ontbreekt den armen zanger .
Hem kwelt een lang getergde dorst
Naar poezij, zijn moede borst
Is van gedichten zwanger.

EEN~ HONING$ TRANEL

Geeft de onbezorgde vreugd
Der jeuad,
Haar zoete mijmeringen,
In schaduw van 't aloud eboomt,
Of waar, van munte en tijm omzoomd,
Do r~T.apelende duinbeek stroomt,
Hem weer
en hij zal zinger.

EENS KONINGS TRANEN.
L

Vergeet uw vrees voor looter vreugd,
Wees, Dochter Sions ! weer verheugd,
En last uw psalmen stroomen
Uw Voret en Heer zal komen!
H}j komt, de goring lang verwacht,
Maar houdt, eenvoudig, arm, en zacht,
Op 't needrig lastdiervolen
Zgn majestelt verseholen.
Hoe trekt de schaar hem in 't gemoet,
Het hart vol vuur, hot oog in gloed,
Hoe schudt men met de palmen,
En doet hozanna's galmen
,Hozanna! zegen over Hem,
,Die nadert tot Jeruzalem .
,Die komt in naam des Heeren,
,Hozanna, God zjj eeren!
,Hozanna! eer zij God gebraeht,
,Tot in , den hemel van zjjn kracht~,
,Tot in de hoo ete plaatsen !"
Dat berg en dal 't weerkaatsen.
Aanschouwt Hem! Goedertierenheid
Ligt op zijn aanzicht mtgespreid
Genade is op de tipper
Dier lachelende hppen .
Ziedaar het god jk aangezicht .
Van die den blinder heeft hot - ich ,
Den stommen spraak gegeven,
En Lazarus bet levee!

FENS HOJINi S TRANEN.

Valt, palmenmeien ! voor dien Heer
Hit de uitgestrekte harden near
De knieen moeten buigen,
Waar hart en lippen juichen!

Hoe klopt de boezem, die Hem pri~jst,
Wanneer men van den grond verri~st,
Maar 't opperkleed last b }jven
Bij palmen en olwen!
Bijd, goring vol zachtmoedigheid!
Rind zacht op 't pad, aldus bespreid,
En last uw oogen waxen
Langs de opgetogen scharen.

Trek door bet bloaiend, vrucbtbaar dal,
Pat nooit uw hart vcrgeten zal,
Waar 't liefde vond en vrede . . . .
Zijn nardus-geur trekt made.
Bestijg op 't veulen, nooit bereen,
Betphages heuvlen een voor eon .
Waar dadelen en vijgen
U groeten met hun twijgen.
Rjjd, rijd voorspoedig, naar uw woord,
Tot d' afgang der oljven voort
Steaks zal uw oog aanschouwen
Jeruzalems gebouwen .
Daar ligt de stad, de koningsstad,
op tempel en . paleizen prat,
Daar ligt zjj, de overschoone,
En vonkelt met haar krone .
Daar ligt do stad, der steden ear,
Waar zich do stammer van den Heer,
Om voor zjjn oog to naderen,
Hem lovende, vergaderen .

Hoe heerlijk pronkt, hoe vrool}jk zwiert
Het prachtig feestkleed, dat haar siert,
En last ziJ n breede zoomen
Langs al haar bergen stroomen!
Hoe breekt do schaar, die om u sprit,
In hooger jubelkreten nit,
Zoo ras zj aan hun voeten
Uw koningsstad begroeten ) .
)

Zle Lnk. XF% .
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EENS KOMNGS TILANEN .

Hoe heft zij van uw wonderdaan
Met dubbelde hozanna's aan,
En trekt er hupplend henen Maar ' S Konings oogen weenen.
Hoe vroolijk worden, waar zij trekt,
De wedergalmen opgewekt
Van Sions bergvalleien Maar ' S Konings oogen schreien.
Zij schreien . Want de Koning kent
De stad, die Gods profeten schendt,
En overdekt met wooden
Wie God haar heeft gezonden .
Zij schreien. Want de Koning last
De bloedviek op haar schoon gelaat,
De lastring op haar lippen
Zion aandaeht niet ontshppen.
Jeruzalem! Jeruzalem!
GU zult het roepen dezer stem,
Het galmen dezer koren,
Bij uw altaren, smoren.~

De bUjdste schaar zwijgt ras verschrikt,
As giJ haar toornig tegenblikt
Slechts wordt in kindermonden
't Hozanna weergevonden ).
Maar blijve ook 't kinderlipje stow,
En doe, van uit het heiligdom,
't Gekrijsch der lasterkreten
't Hozanna gansch vergeten
Zelfs daar gij met uw banvloek doemt,
Wie sleehts zjjn na,am met eerbied noemt,
Hem zal geen lof ontbreken
Uw steenen zullen spreken !
Uw steenen dronken . woorden in
Van goddelijke mensehenmin,
Uw steenen zagen wonderen,
Die ze in uw ooren donderen.

Uw steenen, doof Jeruzalem !
Z}j roepen, met onsmoorbre stem,
Z}jn schrikhjk Wee! u tegen,
Ook schoon zj~n lippen zwegen .
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En als uw vija.nd om uw wal
Straks een begraving werpen za
En u rondom benauwen,
Met kinderen en vrouwen
Hoe zal 't geween, 't gejoel, 't verward
Gejammer van uw woede en smart,
t Vertwjfelende gillen,
Door dag noch nacht to stiller

~,

Hoe zal het ruisehelende bloed,
Dat door uw straten zijplen moet,
Waar broedermoordenaren,
Met pest en honger, warm

Hoe zal, bij 't steigren van den rood,
Het vruchtloos zoeken van den dood,
't Vergeefs verplettring verger
Van heuvelen en bergen
Hoe zal de schelle wanhoopskreet
Van moeders, met het staal gereed
Haar kroost door 't hart to steken,
Uws gonings eere wreken !
Straks, als het heilig grondgebied,
Den „gruwel der verwoesting" ziet,
De vlam des vuurs zal oaken
Tot tempelwand en daken,
Hoe schriklijk zullen wederom
De muren van het heiligdom,
In 't wagglen, kraken, splijten,
Tot eer uws gonings krijten!
Geen steep van heel uw trotsche wal,
Zoo vast en heerlijk, of hij zal
Van uit zijn voegen breken
Geen steep of hij zal spreken .
Verhef dap, bij 't verwoeste Huis,
Uw klachten over 't rookend gruis,
Weep luid, de stem dier steeper
Roept luider dap uw weenen .

G
G

Of smoor uw jammerklaehten, tend
Uw kwijnend kroost tot 's aardrjjks end
De bloedige asch en kolen
gleeft wroegende aan hun zolen .
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KONINGS TRANEN.

II .
tiw Koning midd erwj volbrengt
Zjjn zegetochten ongekrenkt,
En gaat van oost tot westen
Zjjn vrede jkstroon vesten .
Verwerpt het kroost van Abraham
Den leenwenweip uit Juda's stain
De heiden zal hem kronen . . . .
Uit steenen Abrams-zonen!
Hondt Jakobs dolend huisgezin
Zjjn pleclitige hozanna's in
In honderd nieuwe talen
Hoort Hj zjn lof herhalen
Verdort het Oostersch palmenbiad,
Daar 't zich terughoudt van jn pad
Ret Noord noopt pin en eiken
Hem duurzaam loof te reiken.
Het Westen, door geen zee gestuit,
Rekt voor dien Vorst zijn greuzen nit,
Wien 't aangename Zuiden
Begroet met bloem en krniden
Wat nood dan, Koning! al veracht
U 't muitend Isrel, de Aarde waclit.
Reeds hoort Gj, deter dagen,
De Grieken naar u vragen ) .
Wisch va'n uw stralende gelaat
Dien traan, die in uw oogen staat
Geen wederhoorig harte
Verdient zoo diep een smarte .
Laat, char gj tot een kampsti jd trekt,
Die heel een' wergild lieu verstrekt,
Het oog van uw getrouwen
Een blj gelaat aanschouwen.
Genet de hulde, die u wacht
Van heel het menschelijk geslacht
Maar spil geen kostbre tranen
Aan trouwlooze onderdanen .
')

Zie Joh . XII .

,

.

~i ~i C~rn~`Adz
EENS $ONINGB TEANEN .

Is niet de grond, dien Gij betreedt,
Tot drinken van uw bloed gereed?
En zoudt Gij dien besproeien
Met tranen? . . . . Maar zij vloeien .
Zij blijven vloeien . . . . Moordnaarskrocht,
Voor u dit god jk tranenvocht!
Volk, dat Hem trapt op 't harte,
Voor u, voor u dees smarte !
Hij weet wat selijke nacht
Hem in dit dal des Kedrons wacht,
Wat perskuip HjJ' gaat treden,
Na dit bedrieglijk heden.
Hij weet wat st j,~ d, wat heete strijd
Hem tot der Volken koning wijdt
Hij weet in welke plassen
Hj zijn gewaad moet wasschen
Hij weet, uw Koning hoog geloofd,
Aan welk een doop, H~~ 't buigend hoofd
En 't krimpend l~f moet leenen
Maar dit doet Hem niet weenen.
U geldt zijn droef heid, u alleen,
, Israel, zijn vleesch en been,
Niets kan in West of Oosten
Hem van uw afval troosten .
Geen Grieksche aanbidding, eer, en lof,
Geen Adelaren in het stof,
Geen aangegroeide scharen,
Verteederde Barbaren
Geen uitgestoken heidenhand
Uit Mitzraiem of Morenland
Geen bloeiende woestijnen,
Waarop zijn licht gaat sthijnen
Geen heerschappij van vloed tot vloed
Geen Nieuwe wereld, aan zijn voet
Met schatten neergebogen,
Kan deze tranen drogen .

Iu .

Ach Sion! dat, op dees uw dag,
't Zoolang afkeeri oog nog zag
Wat tot uw vrede diende,
Die koningstranen ziende!

£ NB HONINGS TRANEL

Ach, dat gij 't onheil wenden mocht
Zich spieglende in dat tranenvocht!
Ach, dat gig mocht , bezwilken
Voor zulke hefdeblj~ken!
Pat de uitgebreide vleugelschaliw
U nog mocht bergen voor den klauw
Des Biers, die uit den hoogen
U reeds verslindt met de oogen!
Hoe menigmaal, Jeruzalem!
Heeft u des gongs zachte stem
Gezocht bjjeen to gaderen . . . .
Ach, dat gij nog kost naderen!
Gij wendt u af gj bljjft verhard
Maar van zijn koninkhjke smart
Zal 't oog der Volken leken,
Tot eons u 't hart zal breken .
III.
En eenmaal breekt het. Eindlijk zullen,
Naar Gods bestel,
Ook uwe tiJ den zich vervullen,
Israel !
Ook gj zult tot uw Boning naderen,
Ook gij aanbidden aan zijn voet,
Hem kennende als de Hoop der Vaderen,
Die al uw jamm'ren enden doet.
De olijfstam zal, voor vreemde twijgen
Item ingegrift,
Zijn sap in eigen hout does stjjgen,
Met nieuwe drift.
Hot aaklig dal, waar 't dor gebeente
Verworpen hgt, verstrooid, verbleekt,
Zich met een levende gemeente
Bevolken, ale Gods almacht spreekt.
En ale volkren, alle tongen,
Zoo verre en wijd
De lof diens Konings wordt gezongen, .
W iens vleesch en been gij immers zgt,
Zjj zullen zich om u verdringen,
En bljjde en laid
Hot groote Halleluja zingen,
Dat op uw grout Hozanna sluit .

AAN MIJNB EOaT(ENOOTE.

AAN MIJNE ECHTGENOOTE .
Verwijt gij mij, mijn waarde!
flat 'k sedert jaar en dag
M~jn titer niet besnaarde,
Loo vroolijk als ik plag,
Om u een lied to zingers
op uw geboortefeest,
Die negen zonnekringen
Mile sieraad zilt geweest
Mijn sieraad en mijn eere,
Mjln grootste schat op aard,
Een gave van den Deere,
Zijn groote goedheid waard,
Een onwaardeerbre zegen,
Een hulp, een troost, een vreugd
Dat zijt gig op mijn wegen,
Gij, huisvrouw vanS mijn jeugd !
tityij

plachten u to kronen,
(gyp menig feestgetij,
Met liederen en toners
En luide poezij .
wij lieten al de stralen
\Tan onzen vroegsten roem
op 't blonde hoofdje dalen,
Dat ik het mijne noem .
Mei had geen rozenknoppen,
Geen lelien genoeg,
Met perelende droppers
Bedauwd des morgens vroeg,
Om u het hoofd to tooien,
Vorstinne van ons hart,
En over 't pad to strooien,
Waar gij bewelkomd werdl
w'ij riepen filomeelen
Van alle zjden op,
Om u een lied to kweelen,
Van beck en elzentop .
De tortelduif moest dalen,
Vol teederheid en min,
En om uw schouders dwalen,
En streelen hall en kin.
Van uit de luwe bossehen,
Van veld en vijvervlak,

t

AAN MIJNN i CHTGENOOTL

Van tusschen bloementrossen
En vruchtbren boomgaardtak,
Moest u het lauwe luchtje
De geuren, die het torst,
Toevoeren met een zuchtje,
En sterven aan uw burst.
En alien moesten hooren
Van 't achttienjarig kind,
Dat lk had uitverkoren
En teeder werd bemind .
En alien moesten weten
Hoe zacht z j was en trouw
Die mijne Aleide heeten
En mi,j behooren zou .
Maar sedert God u kroonde
Met kostelijker krans
Dan ooit uw schoon verschoonde
En liefeljker glans
Deed op uw schedel dalen
Dan waar de poezij
Uw lokken van deed stralen,
op 't lente-feestgetij
Maar sedert Gods genade
Uw teeder hart verbljjd
En de allerliefste Gade
Tot Moeder heeft gewijd
Maar sedert spruit op spruite
Onze echtkoets heeft verheugd,
Verstomde mi,~ne luite,
Van eerbied en van vreugd .
Laat frissche maagdenwangen,
Laat oogen, vol van glued,
Den luiden lof ontvangen
Van 't dichterlijk , gemoed
Laat keur van poe ~en
En al wat ooren treft
Om 't minzaam lachje yr jen,
Waarop zich 't hart verheft
Die in den bloei der jaren,
Gelukkig echtgenoot,
Z}jn eegade aan mag staren,
Een zuighng op den schoot,
Met neergesla en oogen
Z}jn kinderljjken durst

AAN MIJNS ECHT(ENOOTE.

Met meer dan nectartogen
Verkwikkende aan haar born
Die last de titer glippen,
Die stort geen maatgezang
Een bee zweeft op z}ln hppen,
Zijn boezem smelt in dank
Maar stem en woorden falen,
Of schijnen leeg en koel
De rijkdomaller talen
Is arm bj
,~ zi,jn gevoel .
Maar die, met rozenwangen
En oogjes vol van vreugd,
Z Jn kroost in d' arm ziet hangers
Der huisvrouw van zi,jn jeugd
Maar die haar moeder noemen
En moeder wezen ziet
Vergankelijke bloemen
Vlecht hid haar schedel niet.
Hij last geen liedren rijzen
En klinken tot haar eer,
Wie eigen kindren prijzen,
Die lof heeft van den Heer .
Hij wenscht niet meer to pralen
Met zijn benijdbaar lot,
Maar zegent duizendmalen
Het hoofd, gekroond door God .
Mjjn dierbre, die mij zonen
En lieve dochtren schonkt,
En met hun frissche koonen
En vroolijke oogen pronkt,
Hoe prilkt gij zelve tusschen
Het vjftal uit uw schoot
En reikt mij om to kussen
Mijn kleinen naamgenoot .
Hoe treedt mijn ziel u tegen
Op deer geboortedag,
Verplet van al den zegen,
Waarin zij roemen mag
Hoe dankt u dit mijn harte
Voor 't offer van uw jeugd,
Voor al uw moedersmarte,
Voor al mijn vadervreugd .
Hoe stijgen mijn gebeden
En zuchten hemelwaart

NIET v

R DR WERELD. - DR MAGDALENE BIJ 'T H IOI .

God! die dit huwljks-Eden
„Geplant hebt, en bewaart
n Het bloeie in uw beseherming,
,,Uw goedheid, nooit verpoosd!
,Och, schenk uw rijkste ontferming
A Der moeder en haar kroost!"
NIET VOOR DE WERELD .

Voor de wereld bloeit gij niet,
Roem der lenterozen !
't Zedig blosje, dat zij ziet
op uw wangen blozen,
Zult gil, waar haar adem gloeit
En het kruid des velds versehroeit,
Niet verroekeloozen.

Voor de wereld gloeit het niet
't Lichtjen in uw oogen,
Dat zoo zachte stralen schiet
Van zoo grout vermogen
Keert zich niet uw refine blik,
let een heilzaam heilgen schrik,
Van haar lust en logen?

Voor de wereld vloeit het niet,
't Traantjen op uw wangen! .. . .
Vreemd aan 't wereldsebe verdriet,
't Wereldsche verlangen,
Zal het, in zUn zuiver schoon,
Zal bet aan haar trotsche kroon
Niet als perel hangen.
Neen, de wereld boeit u niet,
Hoe gij haar moogt boeien!
Waar uw hart van overvliet,
Wat uw oog duet gloeien,
Is een heiliger genot,
Is een blijdscbap, die uit God
Zielen toe mag vloeien.
DE MAGDALENE BIJ 'T KRUIS .

her is mijn plaats . Aan deze voeten,
Genageld op dit bout
Hier, dat de tranen vloeien moeten,
Die Gij in gunst aanschouwd .
De Simons schudden 't hoofd en smaden
En lastren als weleer

DE MAGDALENE BIJ ,T HBUIs.
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De Zondares, met schuld beladen,
Stort in aanbiddmg peer.
De middagzonne derft haar luister
De dag is donkerheid .
Uw oogen zien, ook in dit duister,
Wie aan uw voeten schreit .
Gij kept haar, Heer! Gij zult haar dulden,
G j leest haar tot in 't hart.
Het is de vrouw van vela schulden,
Wie veel vergeven werd.
Ook op haar arme ziele daalde
Een zevendubble nacht
Maar 't licht, dat eens haar tegenatraalde,
Behoudt, ook hier, ziJ n kracht .
Gij lijdt, Glj stel'ft Zij voelt uw smarte,
zj siddert bid uw wee
Maar, in bet , binnenst van haar harte,
Behoudt Gij haar den vree .

G

Haar oar vernam die bittre klachte
„Waarom verlaat gij Mij ?"
zielverbijstrende gedachte . . . .
Verlaten ! . . . . Heiland, Gij ?
Toch blijft GU haar van vrede spreken,
Die al uw strijd aanschouwt
Toch voelt zil, in geen strijd bezweken,
Dat haar 't geloof behoudt.

Ja, GiJ zult Israel bevrjjden
•
J
Eens stijgt ge op Davids troop
Daar komt een heerljkheid na t ljjden,
En, na dit kruis, een kroon !
Eens, in uw koninkr}jk gekomen,
Gedenkt Gj, naar uw woord,
De vrouw, die Gij hebt aangenomen,
Bemoedigd, en verhoord.

Gi

Gewis, haar zonden zijn vergeven,
Haar schuld is weggedaan,
Haar naam in 't levensboek geschreven
Dat zeide Uw mond haar aan
Die mond, die liefljke, die zachte,
Die thans zoo bleeke mond,
Zich oopnend tot zoo bittre klachte,
In zoo ontzetbren stood!

S

Ach, Zij vertroost, en Gj verlaten
Gij smachtend, Zij onthaald
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DR MAG{DAL$NE BIJ ' T HRUIB.

Gij, , prooi van alien die u haters,
Zj, door uw gunst bestraald !
Die alle straffen Gods verdiende .
Zelfs door geen vrees benauwd !
Gods Heilgen in een jammer ziende,
Daar God zich ver van houdt! . . . .
Dit heilig lichaam enkel wonde
Van koorts en pijn verteerd
En 't schand k werktuig van de zonde,
Gezond en ongedeerd!
Somt, overmoedige soldaten!
Doet recht, en spot niet meer!
Laat dezen Koning 't kruis verlaten •
Mij voegt het, niet mijn Heer.
Dit hoot, met al zijn ijs jkheden,
Verdiende ik lang en steeds.
Wat toeft gij ? Komt! Verscheurt deer leden,
Ontziet geen tenger vleesch!
Ik heb de wet van God geschonden,
Moedwilhg, dartel, dwaas . . . .
Homt! Laat m j sterven voor mijn zonden,
En sterven in Zjn plaats !
Maar neen! de Onschuldige moet lijen,
Als 't offer op 't altaar,
Ms 't Lam der oude profecijen . . . .
En zoo Hij 't offer waar ?
Indien . . , . Ja, Israels Verwachting!
Verzoener van mijn schuld
,Men leidde u als een lam ter slachtin n
,Zachtmoedig, vol geduld!"
Een stem roept nit ,Ons overtreden
~Kost Hem dit lead, dht bloed .
,Het zijn Onze ongerechtigheden,
Die Zjn verbri,jzling boet .
,De straf, die op ons hoofd moest wezen,
,Verdraagt Hij in dees smart.
,Door Z}jne striemen zijn genezen
,De wonders van ons hart ."
M}jn ziel geeft antwoord ,Heer! ik dwaalde
Gel} k een schaap in 't road
Zijt GiJ't, op wien m}ln misd jf daalde,
Gig Herder, die mij vondt?
Zigt Gig voor mjj, voor m}jne zonde
>~ y?*~,r~>.,~'-.
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Geljjk een lam geslacht? . . . ."
Aanbidl}jk woord, door uwen monde
Gesproken ,,'T
IS

,,,
VOLBRACHT .

NAJAARSLIED.
Ik ken geen schooner kleuren
Dan die van t Hollandsch bosch
In bruinen najaarsdos
ik ken geen zoeter geuren,
Dan die uit dro a mos,
Uit geelroode eike bladeren
En varenkruiddat bloeit,
Mid op het koeltje naderen,
Dat met mijn lokken stoeit .
q

,~

Ik ken geen schooner
zangen
.
Dan vink en luster r slaakt,
BjJ 't morgenlicht ontwaakt,
Eer hen de strikken vangen,
Door al wet zingt gewraakt
Den wildzang uit de twijgen
Met vochtig rag omstrikt,
Pat als de dampen sti en
Met perels
bestkt .

blijft
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Ik ken geen schooner luchten
Dan wear de herfst mee praalt,
Als 't zonlicht nederd as t
En dorpen en gehuchten
In good en kleuren maalt .
Dan ri,~ zen blanke rotsen
En donkre ber en op,
Begroeid met ruige bosschen,
Verguld aan rend en top .
Dan s elen alle verven
Dooeen met stille Pracht
Tot dat ze, schoon en zacht,
Versmelten en versterven,
En zeggen ,,Het wordt nacht!
Weer is een dag vervlogen
Welhaast een jaargetij
Een 'ear gaat voor uwe oogen,
Geljjk
een damp voorbi'J ."
J
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Doet ons dit indrukwekkend wezen,
Die fi,jnbesneden news en mood,
De aanzienhjke geboorte lezen,
Die ons uw schoone naam vorkondt
De hemel heeft u meer gegeven
Dan eedlen naam en hoogen staat,
Meer dan dien adelbrief, geschreven
op 't onberispeljk gelaat.
Of straalt er van dien kalmen schedel,
Dien gij zoo onbedeesd verheft,
Geen gloed, meer lieflijk nog dan edel,
Die alle harten trekt en treft
De vlucht verradende en de krachten
Van dien zoo hoog gestemden geest,
dens levee, werken, en gedachten
Men op 't gewelfde voorhoofd leest?
Ligt de adeldom van eedle Zielen
Die, door geen sterfijk hart weerstaan,
De stroefste knieen dwmgt to knielen
En zinlJ
i'ke oogen neer doet slaan,
Om cooed in 't needrig hart to wekken
Van al wat, zwak is en verdrukt,
Niet heerlijk over al de trekken,
Waarmee gij 't starend oog verrukt?
Dit sprekende gelaat vereenigt
Ernst, reinheid, kloek verstand, en geest,
Daar vrede en liefde d' indruk lenigt,
Die licht to ontzaglijk waar geweest.
Het statig schoon der strengste }lnen
Is, bij zijn regelmaat, niet koel .,
Omdat er 't levee door komt schj~nen
bier ziel vol levee en oevoel.
Geen zweem van dof heid in die oogen,
Maar zachtheid, die hue felsten gloe
Als met een wolkje, houdt betogen
En vriendeh ker stralen doet
Met zulk eon glans als doet besefien~
Dat elbe vreugde en iedre smart
tiw edehnoedig hart zaltreffen,
En weerklank vmden in dat hart .

w'*

zien uw gli mlach, onder 't zweven,
an lippen, ernstig saamgeklem ~

S
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Een uitdruk van genoegen geven,
Maar die den ernst niet overstemt.
En zwijgend zeggen ons die lippen,
Die gaarn doers zwijgen, wear gij spreekt
,Ons zal wel nimmer lets ontghppen,
Dat geest of kracht of zout ontbreekt ."

wij zien . . .
zien ? Helaas, wij zagen .'
Dat lief aansehouwen is geweest,
wij hebben near het graf gedragen

't Schoon hulsel van zoo schoon een geest .
Ten hem.el is die geest gevaren,
Dear God hem voor zijn zetel ziet,
En wear we ooze oogen blind op staren
Is slechts uw Beeltnis, antlers niet .
Ach, die u-zelf mcht zien, mocht hooren,
Mocht lezen in 't grootmoedig hart
Dat oog van d' edelste ijver gloren,
Of ghnstren van de remste smart
Die lieve lippen zich ontsluiten,
Om met een stem, zoo klaar, zoo zoet,
Een stroom van vriend jkheden to uiten,
Opwellende uit een trouw gemoed.
Die, wet uw innigst hart bedoelde,
Uw helder oog op eens doorzag,
Uw geest ontdekte, reed, gevoelde,
In blik en kreukje, blosje en lack,
In fijne schaduwen en stralen,
Afwisselend van stood tot stood,
Zich op 't oprecht gelaat zag malen,
Dat slechts het veinzen niet verstond
Die in die oogen 't wolkje stijgen,
Den regendrop zich vormen zag,
Waarin, na lang en ernstig zw~,lgen,
Een wereld van gedachten lag
Maar straks die neevlen weer verslonden,
Die zoo weer schittrende in hear pracht,
Dear reeds het troostwoord was gevonden,
Nooit lang, nooit vruchtloos ingewacht
Die u de heilleer in zag drinkers
Van Gods genade en Christus bloed,
Vol ootmoed in u zelf verzinken,
Of opstaan in een grooten gloed,
Om, wet uw gansehe ziel deed levee
En uitstraalde op 't bezield gelaat,

BIJ EEN BBELTENIS .

In gloende wooden weer to geven .
Of to bezeeglen, door een dead
Die u beleven en belijden,
Getuigen en betoonen zag,
• in de kracht dier Waarheid str ]den.
Waarin uw heil verborgen lag
Die u den Heiland na zag streven,
U zelf verloochnen, zonder trots,
Voor andren, velen, allen levee,
Steeds werkzaam, in de vreeze Gods
Die u moeht nagaan op de wegen
Der teederste menschlievendheid,
Het milde hart tot iedren zegen,
De hand tot elken dienst bereid
De knie bij 't krankbed neergebogen
Des schaamlen, bij zijn laatsten snik

Tog opziend near die minzame oogen,
Die hem vertroostten door hen blik

Die u uw kind aan 't hart zag drukken
Met teerheid, die nooit weekheid werd,
Met innig, moederlijk verrukken,
Maar met ootmoedig biddend hart ~
Die u, in nederige wijsheid,
Den mood zag openen tot troost
En read van neergebogen grijsheid
Of van een hulpbehoevend kroost
Die, met eon hemelsch vergenoegen,
Van 't liefdrjjk hart den gansehen sebat
• uit zag storten toe zag voegen
Aan die gij liefgekregen hadt,
En wie uw Liefde meer verheugde
Dan al hear weldaan zonder tal
Die zag der , englen lust en vreugde,
En wet h}j nooit vergeten zal
.

• droefenis, niet uit to spreken!

Bezorgdheid, klimmend met den dag!
Als men dit zacht gelaat verbleeken,
Versmallen en vermaagren zag
Als men dat oog nog wel zag blinker,
Van 't eigen liefdevuur ontgloeid,
Maar dieper in den schedel zinken,
Van 't lever en zijn strijd vermoeid .
Als men uw }fiver nog vermeeren,
Maar reeds vermmdren zag uw kracht,
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En de olle in die lamp verteren,
Zoo helder brandende bjj nacht
Als reeds een,
begon to fluisteren
,,Bemerkt gi netsstem
ets van 's Heeren wil?"
Maar 't angg
sti hart niet wilds
.. luisteren
..
~Ik west het ook wel zwi~g gij stil .„
Op eens! Daar zonkt, daar laagt gi neder,
De geest flog krachtlg, 't ~f gesYoopt
Daar laagt gij en verreest niet weder -Vereels
ontveinsd, vergeef$ gshooPt!
~'
Vergeefs den hemel aange oopen,
Om uw behoud, gekermd, gezucht
Die hemel immers gin u open,
Gij
~ naamt uw afscheid ' en uw vlucht!

S

i~

onvergeetlijkste der nachten,
Niet dan met tranen nagedacht,
Met tranen die de wood verzachten
Ons ongenees jk,toegebracht
Met tranen, die wig weder vegen
Uit de oogen, tmgen van uw smart,
Maar ook getuigen van den zegen , .
Dien God u stortte in 't stervend hart!

IS
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nacht van li'den, nacht van "flee,
Van doodsbenauwdheid ban pen lan !
Wat llcht van vrede zaagt gig sch}jnen,
Hoe hoordet gij den zegezang,
Die door 't geloof werd aangeheven,
Aan woorden en aan krachton r~i'k,
Hoe bleef, in 't sterven als in 't levee,
Dat hart vol liefde zich gelijk!
Belidend, dankend, biddend, zegenend,
Met spreuken troostrijk, leerzaam, trouw,
Den deep bedroefden klieg bejegenend,
Die gaarne met u` reizen wou,
Tot ge al uw smeekingen ten laatste
Vereenigde in dat eens woord
,Kom, Beers Jezus ! kom met haaste !"
En stillezweegt, en werd verhoord .
Zoo zagen u de schreiende oogen
Thans. zien ze u in den hemel na,
Waa gji, aan t aardsche leed onttogen,
Den l jder ziet van Golgotha,
Dien uw Geloof ons aan geesezen,

a

~
a

B UJIDSBEZOEK IN DE PASTORIE .

Uw Liefde ons afgeschaduwd heeft,
En die alleen de troost moet wezen
Van 't hart, waarin uw beeltnis lee ft,
BRUIDSBEZOEK IN DE PASTORIE
TE HEEMSTEDE .

Tradt gij, lieve Bruid!
Axnstels muren uit,
Kwaamt ge in onze dreven,
Waar het eerste groen
Knopt aan 't jong p antsoen
En 't verjongde levee,
Over bosch en beemd,
Weder aanvang neemt
Af en aan to zweven?
Schept ge in den lust,
Schept gj in de rust
Van ons land behagen?
Komt gij, voor uw kroon,
Ook het needrig sehoon
Van do veldbloem vragen?
Doet het lied u good
Van 't gewiekt gebroed
Tjilpende in de hagen?
lag de frissehe lucht,
Die het tegenzucht,
't Voile hart verkwikken?
Rusten de oogen nit,
Die op bloem en kruid
Itustig nederblikken?
Dankt de ziel een God,
Die ook dit genot
Vriendljk wil beschikken?
En gebeurt ons huffs,
Onze stille kluis,
Onzen disch die eere,
Dat zij binnentreedt,
Die zich welkoin weet
Waar haar voet zich keere
Dat zj plaats neemt in
Uw verheugd gezin,
Dienstknecht van den Heere?

BRUIDSBEZOES IN DE PASTORIE,

Zouden dan ook niet
Met der voaglen lied,
Menschelijke wijzen,
Diehterlijke galm,
Klank uit snaar en balm
Haar tar eere, rijzen?
En ears zang vol gloed
Van 't oprecht gemoed
Haar den dank bewjzen?
Klink, mijn titer! klink!
mjs, mijn zangtoon! dying
Luid door bosch en haven
't Vroolijkst maatgeluid
Moat de hefste Bruid,
Moet deer feestdag lovers,
l+gin een zinrijk woord
En een vol akkoord
Alien wildzang dooven .
Doch wat ze, t de klank
Van bet blijdst gezang,
Van de schoonste rede,
Doch wat zegt een lied,
Dat als bronnat vliet~
Bij de stille belle, • ,
Die, als alias zw i~gt,
Fluisterende stijgt
Tot den God van vrede?
Die in 't voile hart
Uitgesproken ward,
Schoon gees lippen spraken,
Die bet peinzend oog
Tot een traan bewoog,
Bigglend op de kaken,
Tintlend van den gloed,
Die een trouw gemoed
Voor haar hail doet blaken?
Bruidje! tw jfel niet
Of een heflijk lied
Zulker stille beden
Stjjgt van uit dit huffs,
Stjj gt uit iedre kluis
Die • j in komt traders,
St Jgt van nit dit oord,
En, van God gehoord,
Keert hat wear met vreden.

AAN MIJN VADnL

Over 't vredig hoofd,
Dat in Hem elooft,
Pat op Hem b i ft staren
(Wchtende op zijn stem,
Buigende voor Hem,
Met alle englenseharen)
En, bjj 't vriend jk licht
Van zjn aangezieht,
Vrees kept noch bezwaren.
, Mij dunkt, ons oog

Ziet van God omhoog

Ze en op u dalen!
Op uw bloemenkrans
Zijgt een zachte glans
Van de schoonste stralen
't Oog van Gods gena
Slaat u vriendl jk ga,
Waar uw voeten dwalen.
Keer ze wederom
Tot uw Bruidegom,
Die u wacht met smarten!
Strooi hem met uw hand
Bloemen van ons land,
Groeten onzer harten!
De echtband, dien gij knoopt,
In dat licht gedoopt,
Zal veel stormen tarten .
AAN MIJN VADER .
Die 's Heeren zegen heeft
In lief en leed ervareu,
Een leeftjd heeft doorleefd
Van tienmaal zeven jaren,
Die dankbaar neer ma g zien
Op kindren en kinds-kindren,
Deed God ook hun getal vermindren,
Gelukkig prijst men dien .
Gelukkig pr}jst , men 't hoofd,
Gekroond met gr}lze lokken,
Van denkkracht onverdoofd,
Nog kloek en onverschrokken,
Nog moedig opgericht,
Door tijd nook last gebogen i
Gelukkig de onbenevelde oogen
En 't onverbleekt gezicht.

LENTS.

Gelukkig pr}jst men d' arm,
Nog krachtig om to schragen,
Het hart nog even warm
Als in zijn beste dagen,
En tat zoo teeter slaat
Als immer voor die gale,
Die Gods geprezene genade
Het nog behouden last.
o Dat ze, aan gunsten rijk,
U tit geluk bestendig',
Totdat zich eindelijk
Uw schoone loop volendig',
Mijn Vader! en uw kroost,
Na 't lang gezegend levers,
U welgemoed den geest zie geven,
Gelukkig door eens christens troost .
LENTS .
Had ik uw adem, Nachtegalen!
Uw zilvertoon,
Langs alle heuvlen, alle dalen,
Zou ik uw smeltend lied herhalen,
Zoo vol, zoo schoon!
Ik preen then God in mijn gezangen,
Die veld en woud
Weer 't groene kleed heeft omgehangen,
Na zooveel maanden van verlangen
Zoo blijde aanschouwd .
k zou lien grooten Schepper lovers,
Die, ongezien,
Zijn troop gevestigd heeft daar boven,
En when de bloempjes onzer hovers
Hunne offers biers .
Mijn zangtoon zou des morgens stjjgen,
En 's avonds last
Met u, zoi de ik des nachts niet zw}jgen,
Daar 't maantje, glurend door de twijgen,
Qns gadeslaat .

ILL

En 't oog, tat nimmer wordt gesloten,
Dat alles ziet,
Den kleinen zanger en den grooten,
Pier lofgezangen samenvloten,
in gunst bespied .

AAX DR. $A$EL GUTZLAFF . -- EVA.

M}jn lied zou vrome zielen treffen,
Daar 't woorden gaf
Aan wat zij kennen en beseffen,
En logge geesten opwaarts heffen
Uit stof en deaf.

Mei.

lk ware een riester in lien tempel,
Die tans alom
Van liefde en almacht toont den stempel
Nu zink ik zwijgende op den drempel
Van 't heiligdom .
AAN DR. KAREL GUTZLAFF .

ZENDELDIG IK CHINA, BU ZIJN BEZOEB AN NEDEELAND .

Door zevendubblen muur en hemelhooge bergen
En wetten eeuwenoud beveil-igd en bepaald,
Meent China voor altijd al 's Werelds macht to tergen,
Daar weert het zonhcht niet, dat van Gods Hemel straalt .
Haast doet een hooger zon de Bloeiende Aarde bloeien,
En 't RjJjk des Middens prijkt met oogsten dicht en vol
Haast zal het eeuwig ids in beken nedervloeien,
En drijven d' ouden Draak druipstaartende nit zijn hol .
Haast dreunt de grijze muur, bj 't klinken der bazuinen
Van 't vorsth,~k •priestervolk, dat vrede brengt door 't kruis,
En stort bij 't bhl gejuich tot onherstelbre puinen . . . ,
Neen, levert bouwstof uit voor Gods gezegend Huis!
Verspieder, op bevel van Jezus doorgebroken !
Wat tjjding brengt gil uit dit Jericho one weer,
Van Rachabs-harten, reeds voor 't heilgeloof ontloken,
Van lippen, tot den lof zich oopnend van den Heer?
Ja, China's tijd genaakt langs alle waatrend ruischend,
Wordt de adem van Gods Geest vernomen, en het geldt
Zijn zestigduizendmaal zesduizend,
Wier eerstlingen door u aanschouwd zijn en geteld!
o Gutzlaff, keer tot hen breng hue eens broeders groeten,
Van d' never der Noordzee, aan de niterste oosterkust
Betuig bun hoe zijn geest hen eenmaal hoopt to ontmoeten,
Tot duizenden vermeerd, in 't Hemelsch Rijk der rust .
.
Mei
EVA .
Wie zal uw lijden ons verhalen,
Moeder ! nit weer vruchtbren schoot
Al 't levee en het lijden sproot,
Dat, in zjjn worstlen met den dood,

Zjjn stem verheft in de aardsche dales?
Oat zesmaalduizend jaren lang
Zijn noodkreet stort en treurgezang
Aan alle waatren, ells zeeen,
of, moe van 't nutteloos geklag,
Zijn pun verloochent met een lath,
of krimpende in verzwegen weeen,
Zijn stills tranen plengen mag!
Ach tranen! . . . . BjJ de tranen-beken
In zand gesmoord en eenzaamheid,
Wie zal one van de tranen spreken,
Die 't eerst en bitterst zijn geschreid?
Wie zal ons zeggen welke ellende,
En hoe ze een ziel verscheuren moss .,
Die, in haar volheid, zag verwoest
De zaligheden, die zij kende ?
Helaas ! wie heeft, j eigen smart,
Voor de uwe ontzag, gevoel, of hart?
Wie gust, bj~ eigen boezemklachten,
Bj eigen doornen, eigen tweet,
Een luttel tijds aan zijn gedachten,
Ter overpemzmg van uw leed?
Of zoo de poging tot vergeten
Van wet men in den boezem bergt,
Met heimelijke slangenbeten
De hartaar van het leven tergt,
Maar van de ziel de dwaasheid vergt
Om ijdelheden, vreugd to heeten
En 't zondig wereldsche gewoel
Te prijzen, met verdoofd gevoel
't Is ramps genoeg, zoo aan die droomen,
Waarin ze een avrechts Eden smaakt,
Een kreet van smart, een einde maakt,
Hears ondanks, van nabij vernomen
Wat zou er wezen, dat haar trekt
Een noodeloozen blik to wijden
Aan een tooneel van smart en lijden,
Met zestig eeuwen leeds bedekt?
Neen, Moeder! Zoo zij u gedenken,
De kindren, die g}j achterhet,
't Is zelden om uw deep verdriet
Een diepgevoelden trees to schenken
Niet om zich voor den geest to wenken
Hot treurig beeld der schoonste vrouw,
Versteend van plotselingen rouw .
Hot is niet om u na to stares,
Zooal 'g jj Edens stroom doorwaadt,
Het ho©fd gebukt, de blonde hares

Evs .

Ten sluier voor 't verbleekt gelaat,
Den rug gekeerd naar 't laatste stralen
Van 't ondergaande zonnelicht,
En naar den never 't oog gericht,
Waar voorts uw voeten zullen dwalen,
De hand gelegd in Adams hand,
Niet losgelaten, niet gegrepen,
Bereid het levee voort to slepen
In 't door den vloek gedrukte land.
Het is niet om den kreet to hooren,
Den kreet, die door 't gebergte schalt,
Om ells heemlen door to borers,
Als barenewee u overvalt
Den gil, waarvan Gods englen ijzen,
Waar heel de schepping van , versaagt,
Die boschleeuwinnen op doet ~zen,
En de arendsmoer van 't nest verjaagt,
Den gil, die 't bloed in Adams aderen
Doet stilstaan, en hem storten doet
op 't schamel bed van mos en bladeren,
Waar 't mgewand u seheuren most
Waar gij, bij 't wringers van uw leden,
B j 't spl ten van uw zwangren schoot,
Slechts dent ears 't strafgericht van Eden,
En siddrend kermt r Ziedaar den dood!" . . .
't Is niet om met u neer to bukken,
Dear gij uw Abel- ach, hoe bleek! Van bloed wilt zuivren in de beek,
En, door hem aan Uw hart to drukken,
Hem 't levee, dat Zijn hart ontweek,
- Het wondre, weggevluchte levee! Met duizend kussen wedergeven,
Een proef, waarb}j uw ziel bezweek!
Het is niet om al de jjslijkheden
Te voelen, in hear voile sour,
Van uw verschriklijk' ouderdom,
Vergrijsde ballinge van Eden!
Die acht geslachten voor zich heeft,
Ter dood toe l jdende aan uw wonders,
En de aard vervullende met zonden,
Waarin uw eerste zonde leeft .
Die eerste, de allereerste zonde
't Begeerig oog de onwijze hand
De vrucht, zoo zoet in uwen monde,
Zoo bitter in uw ingewand
Het luist'ren naar de stem die vleide
't Verlokken van een echtgenoot,
Zoo haast verleidende als verleide,

EVA .

En met hem stortende in den dood Ziedaar wat uw verharde kinderen,
Ziedaar wat een ondankbaar kroost
Zich met een koelheid blijft herinneren,
Waar wie gevoel heeft over bloost .
De naam t waarmee gij staat geschreven
In de ijz'ren harten van deer tijd,
Die alles toont wat gij hun zijt,
Die smalende op hun lip komt zweven,
Of vol van wrevel en verwijt
De naam, waarmee ze u kennen leeren
Aan 't kroost, hun dankbaar voor die les
Van kinderliefde en vroom vereeren,
Is anders geen dan - zondares
Eerste, ergste, dwaaste zondaresse!
De tranen, daar uw oog van vliet,
Hebb' God geborgen in z~jn flessehe,
op hun register zijn ze niet
De tranen niet, do tranenvloeden,
Die gij hebt uitgestort voor God,
Bij 't vreeslijk treffen van zijn roeden,
't Vervullen van zijn strafgebod !
De tranen niet, de tranen-zeeen
Van deernis met uw nageslacht,
In sehrikkelijker zieleweeen
Dan lichaamssmarten voortgebracht!
Gij hebt geboet - Zij, onboetvaardig,
Verwijten U hun zondig hart.
Gij hebt geleden om hun smart zj achten U geen deernis waardig .
GU hebt hot schandlijk zondekwaad
Uit volley harte leeren vloeken, Zij, die hot altijd meerder zoeken,
Beladen u slechts met hun smaad .
Gj hebt vergiffenis ontvangen,
Na 't aardsche Wee eon hemelsch Wel, En zij verwijten u hun hel,
Die naar uw hemel niet verlangen.
't Is of in u hun 't beeld verrijst
Der „vreemde vrouw" op de onschuld loerend
Die haar gestolen waatren prijst,
En, 't hart door teederheen ontroerend,
Met haar verboden vruchten spiJ st,
Terwijl haar valsehe hand de dooden
Verbergen blijft voor haar genooden,
Die zij bet pad der hello wijst .')
En immers zien zij, in uw beeld,
~) Spr. IX.
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Een wh" ze moeder voor zich treden,
Die met hear vurigste gebeden
Hear kroost den hemel aanbeveelt
Die met den rimpel van de smarts,
En met hear zachtsten, teersten bhk,
Blijft smeeken tot hear jongsten snik
,Mjn kmdren, achlbewaakt uw harts!"
Of zoudt gj niet die moeder z Jn?
Of zit
J gi'
J 't enkel onzer zonde?„
En danken we u, alleen de pjjn
Der erfe jke boezemwonde,
Waaruit een alt}jd versche smaad
Voor uw gebogen hoofd ontstaat,
En die van de eerste levensstonde
.Ons, an een liefdeplicht ontslaat?
Zht , gJi geen moeder, die vermanen
Die troosten ken wie hear vereert?
Speelt dear geen glimlach door uw tranen,
Poor hem, die van uw tranen leert?
Gaat uw betrokken mood niet open
Tot prd n
n den zoetsten klank
Die op een
Paradijs
,
J doen hopen ,
Waarm geen pleats is voor de Slang?
En zJi n dear lippen die u vloeken,
Die u bespotten met verwijt,
Gj, die tiller moeder z t,
Beschermt u niet het Boek der boeken,
En wreekt u de arm niet van then God,
Die wie zjn m ed r vloekt of sgot
du titer zal bezoeken?') '
Met nacht
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Drie zonen, Eva . heeft uw schoot
Geschonken aan deer droevige aarde
En zoo gj hen met smarts beards,
Wel bracht gJ
i' hen met kommer brooti
Uw eerste is Kahn . Eenmaal stood
Hi voor u bleek verwilderd, bloedig
Van handen en gelaat, hoogmoedig
En woest, een glimlach om den mood .
H}j had voor al uw luide klachten
Niets over tan een koud verachten
V r 't anoederhjk verwiJt een bilk,
Die 't hart u stil deed staan van schrik
Hi,~ vluchtte in d' ijslijkst' alley nachten . . ,
En sedert pert een troostljjk woord
Van d' eerstgeboren zoon ehoord. Uw tweeds is in zlln bloed gesmoord .
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Hi,']scheen geboren om to ljjden
En vroeg to aterven ach, hoe heeft
U t hart des ,onghngs aangekleefd,
Wien zulk een dood haast of zou snjjden! nw derde is Seth uw troost, uw kroon,
Vw kracht, uw steun in oude dagen,
Een trouwe smeeker voor den troop
Diens Gods, near wren h~j leerde vragen. -Nbg leeft die gam, in 't geslacht,
Dat koel ,,zijns vaders naam veracht
En dat zijn moeders naam niet zegent "
'I Geslachte, dat zijn broedren drukt,
De vroomheid met zijn heat bejegent,
En voor de roede Gods niet bukt . -Nag sterft die Abel duizendwerven,
En weekt met tranen en met bloed
De doornige aarde voor z}jn voet,
Maar }jdt en zwilgt met zacht gemoed,
Heeft lief, en zegent in zijn aterven . En nog heft Seth, met vroom gelaat,
De handen ernstig tot den Heere
En bidt vergevmg voor al 't kwaad,
En predikt, dat zich 't hart bekeere
Tot Hem, die haast to komen staat
Opdat gij de aard met vuur vertere
Tot Hem, die eerst uit Eva's schoot
Een menschlijk bloed heeft aangenomen,
Pat, als Hij 't op deze aard vergoot,
Hear beetre dingen toe deed stroomen,
Dan dat nit Abels wonde vloot.
Met welk een vreugd wordt Seths geslacht
In Eva's armen opgewacht,
In schaduw van de levensboomen,
Die God aan 't Mare stroomkristal
Van 't hemelsch Eden planten zal!
DE MOEDER DES HEEREN .

Neen, niet alleen toen gij Gods Engel zaagt,
aliens schoon gelaat het vredig hcht der hemelen
Weerkaatste, en over 't uwe, ontroerde maagd !
Een weerglans van hun heerlijkheid deed wemelen
Neen, niet alleen ,toen gij zijn groet gehoord
En, deep ontstela, zijn boodschap halt vernomen,
Is in uw hart dat hartdoorschokkend woord
Hoe zal dat zj~n?" met siddring opgekomen Het bleef u immer bij het leefde met u voort.

S

DE MOEDER DES HEEREN.

Hoe zal dat zjn?" Het antwoord is a even
Gij weet Niets is onmoogljjk bij denGod,
Wrens geest, wrens kracht, wrens schaduw scheppend zweven
En over u zal komen, Naam en lot
Stelt ge in zn hand, en buigt het hoofd ,De Heere
Doe naar zijn woord ." Zijn woord is liefde en macht .
U riep Hij tot een voorrecht, tot een eere,
Waarbil uw ziel bezwjjkt - neen! zwijgt en wacht .
Maar zondei dat ze een straal van hopger licht begeere ?
r
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t Geloof verwint. Uw maagdehjke voet
Trotseert gevaar en steilte op Juda's bergen,
Waar 't wonderkind in moeders schoot u groet,
En vreugde en dank uw ziel een lofzang vergers .
Hoe hoog, hoe triumfeerend klinkt de toon
Van 't harte, dat zich in zijn God verheugde,
Der moeder waard van Davids rooten Zoon
Ontstoken van een Koninklijke vreugde .
Bleef steeds uw cooed zoo hoog, uw hoop zoo klaar, zoo schoon?
Of daaldet ge, in uw eenzaam huiswaarts dwalen
Somwjjlen van den stralenri'ken to
'
Uws vasten bergs, en kwam in donk a dalen
t Hoe zal dat zja n " weer in uw boezem op?
Die boezem zwelt . 't Gelooven wordt aanschouwen.
Het uur genaakt. Ook Jozef leert den staat
Te zeegnen der gezegendste der vrouwen .
Het slaat . . . . Maar beeft uw hart niet als het slaat?
Uw oog aanschouwt het kind . Maar durft ge uw oog vertrouwen ?
Hoe was 't u, in dien wonderbaren nacht,
Als giJ' dit kind het strop der kribbe spreidde,
En herdersmond een lied van englen bracht,
Dat 's Heeren lof en 's menschen heil verbreidde?
Hoe was 't u, op dien wonderbaren dag,
Als de ouderdom, hem heffende in zijn armen,
In 't schreiend wicht het Licht der Volken zag,
Dat Isrel zou beschijnen en verwarmen
Maar 't zwaard, uw' ziel bestemd, u niet verbergen mag?
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Hoe zal 't u op dien schooners morgen wezen,
Als Seba komt met Scheba aan zjn zip,
En zegt ,Ons is des Konings star verrezen!"
En wierook brengt en goud en specerij ?
Die dag gaat om. Hem volgt een nacht van vreezen
Van moederangst en vlucht in allerijl.
God echter waakt. Dit kind moet veihg wezen,
Maar is niet vaak, aan d' never van den Njl,
't ,Hoe zal dat zijn?" met kracht in 't peinzend hart gerezen?

DE MOEDEB DES HEEBEN.

't Geloof is strijd het worrt, in tijd en smart,
Door schok op schok bestreden allerwege
Het harte zelf bekampt dien schat van 't hart,
En zoekt z n er ste neerlaag b~j de zege .
Maar welk een strijd was de uwe, Vrouw en maagd!
Die ,,'t Heilige", uit uw reinen schoot geboren,
Gods Zoon genaamd, met Moeder-oogen zaagt,
Zijn dorst versloegt, zijn kinderkreet moeht hooren,
En de eerste tianen van zijn koontjes hebt gevaagd!
Een heilge wolk omnevelt voor onze oogen
Het Galileeseh gebergte, 't lage dal,
De stille stad, waar gij hebt opgetogen
alien alle knie zich eenmaal buigen zal .
Ons bleef zijn jeugd, zijn refine ,jeugd verborgen
Het woord slechts niet, waarin z jn klaar gemoed
U toonde dat hij, in zijns levens morgen
Alreeds, 't geheim zijns levens had bevroed
Maar gij, gij zaagt hem kind, of hanklUk van uw zorgen.
Gij zaagt hem kind, den kinderkens gelijk,
En onder kindren spelend, leerend, wassend
Haar geest zoowel als leden slechts geen b jk
Van zonde op uwe en Jozefs wenken passend
Welh.aast diens tweet en needrig werk gewoon
Vol wijsheid, maar eenvoudig ingetogen
Geen woord, geen wenk, geen stag tot Davids troop
Geen wondergaaf, geen bovenaardsch vermogen.
Nu vroegt ge ,Is dit mijn kind?" En straks ,,Is dit Gods zoon ?"
Gerekte proef van dertig lange jaren,
Waarin dit stil, dit deep, dit trouw gemoed
De woorden en de dingen bleef bewaren,
Waardoor uw hoop getergd wend, en gemoed .
Ach woorden, door Gods englen, Gods profeten
Gesproken en gezongen en het woord
Van 't Heilig Kind, in 't midden neergezeten
Van wijzen, door zijn wi,jze jeugd bekoord
Woord slechts door U bevroed, door U slechts niet vergeten .
Op eenmaal, van het widen tot het noord,
Doet eene kreet vallei en bergen schateren .
De stemme van den Roepende is gehoord .
iIet yolk ontwaakt bij duizenden . De wateren
Teerkaatsen 't woord, dat van hun never stijg~
A Het Koninkri,jk des Heeren komt! Gij dalen,
Verheft U ! En gij trotsche bergen, zijgt
. ierneder, om den Koning in to halen!"
,.
Gj kept dien Koning, Gj aanschouwt Hem - Maar Hh zwilgt.
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DE MOLDER DEB HEEBEN .

Gij zaagt Hem niet, wear zich de hemel scheurde,
De Heilge Geest neerzweefde van omhoog,
En 't needrig hoofd, dat uit den stroom zich beards,
Met al den glens der hemelen omtoog .
U was bet niet vergand de stem to hooren
Die uit hot diepst van 's hemels zalen klonk,
Wanneer, omrmgd van zwilgende englenkoren,
De Vader aan den Zoon getui is schonk . . . .
Maar Hij doolt heen, in ruigte en wildernis verloren .
H keert torug . Wat glane van zega real
Blin t om zijn hoofd en schittert nit z j'n oogen!
aks zit Hi,~ neer aan gene's bruiloftsmaal . . . .
Dear is uw ziel zi~ n. dead vooruitgevlogen
Het wonder van zjin hefde, dat uw hart
Reeds, in dat hart vol hefde, had gelezen,
Eer 't op eenwoord, een weak geboren word,
Om U slechts niet to wonderl j c to wezen,
glonk, bij zoo grootsch een Daad, jn ernstig Woord u hard?
Leer teedre vrouw! leer zwjgen, leer verwachten,
Leer jjden want uw lijdenstijd vangt aan
De tild der openbarmg der gedachten
Uws yolks, wrens dag van hell is opgegaan .
Te midden van uw moederlike droomen
rh kheid die zich vervullen eat
Van avo step, geven
. voerend langs de sttroomen r
En heerschappj van zeestrand tot Eufraat Gedenk dat woord ,, Nog is mijne ure niet gekomen ."
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Gedenk bet, ale de Vorst, van God beloofd,
Miskend wordt door de jnen en verstooten,
Geen schuilplaats vindt voor z jn gezegend hoofd!
Gedenk hot ale uw ei en stad enooten
Hem voeren near de steilte dat aan then,
Wrens vlekloosheid men dertig Saar aanschouwde,
Voor alley oog hot ergste moog geschien . . .
Peil, zoo gij kunt, then afgrond, die u grouwde !
Diep is hj dieper zult gij zijn verneedring zien .
,.
,Zit gig bet, die zou komen, of verwachten
We een ander?" vraagt de Dooper in den strl,~d,
Het warren en hot worstien der gedachten . . . .
Gjj ~wijgt gig zegt ,Ik west dat g} hot zilt.
Toon, wreek u op one ongeloof !" due tarten
Uw zonen dozen zoon gJ zw~,lgt, en wacht,
En volgt,
maar God slechts west met welke smarten,
,
En in wet tramp der ziele, dag en nacht.
Tot uit den xwartsten nacht hot hcht verr}lst uws harten!
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NAVOL(ING. - HET HAAALEMMERREER .

bangs nacht! wat macht heeft u gebaard?
Afschuw jk kruis! hoe komt gij opgerezen?
Heeft de Almacht zelf haar meesters op deze aard?
Bezw}jkt de Zoon? o God! Hoe zal dit wezen?"
Daar staat gij op den heuvel, koud als ijs,
Versteend en atom, staroogend, zonder levee,
Totdat een week, een kiank van ,parades,"
Een woord van liefde u d` adem weer komt geven i),
En u het hart versterkt, op nooit gekende wijs .

gij, die niets meer ziet of wenscht to aanschonwen,
Nadat uw oog dit schouwspel heeft gezien,
Die niet meer vraagt wat vender mag geschien,
Gezegendste en beproefdste van de vrouwen!
Zie weder op, krijg weder , oogen~ kracht
En cooed tot levee want gig zult nog levee .
,Zijn uur" breekt aan nit dezen bangsten nacht
Steun op den zoon, u door den Zoon gegeven
Verlaat den berg van smart, en (eenmaal nog!) verwacht!
Een nacht. een dag, en nog een nacht verdwenen
Het morgenlicht der meows week breekt aan .
Nu spoeden de Mania's grafwaarts henen
Maar gij blijft stil, gij last ze grafwaarts gaan.
Het graf is leeg. De Magdalena's snikken .
De Simons naadren en verschrikken .
Johannes hoopt en vreest . Maar gij verbeidt . Een stem
Roept juichende nit Hij is verrezen!
En gij vraagt niet ,Hoe zal dat wezen?"
Gestorven met uw Heer, rijst ge nit uw graf met Hem .
NAV LGING.
Gaat u een meester voor,
Volg, maar blijf vrij !
Treed op zijn weg, maar rj
Niet in zijn spoor .
HET HAARLEMMERMEER .
.

Nu wordt de Slokbp opgeslokt,
Nu raakt zijn rijk ten ends
Nu ligt de grove Waterreus
Zielto end op zijn breeden news,
En jammert van ellende.
) Naar mtjne voorstelling van de volgorde der Hrulswoorden, is dat tot den
Medegekruisigde aan bet woord tot de Moeder voorafgegun .
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TOBLICHTING}.

Nu last hem Oome Cruquius,
Nu kopt hem Vader Lllnden,
En de oude Itjpsche Molenaar')
Purgeert hem sedert derd'half jaar,
Dat al zijn krachten kwijnden .
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Nu slinkt zijn buik met ieder dag,
Zion onderkin en wangen
Nu droogt hj als een stokvisch uit,
En hoort wel dat zijn doodklok luidt
In onze zegezangen.
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Ja, oude Landplaag! 't is genoeg
Aan Hollands turn geknabbeld
Genoeg gesleept naar diepto en krocht,
En wat giJ" niet ve rs lied en mocht
Bezoedeld en bezabbeld .

G
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't Geduld is uit de straf gereed
Uw wisse dood gezwor'en
Uw huffs en erf verbeurd verklaard
En wat uw roofzucht heeft vergaard
Zal flu der vFjt behooren.

'

Rukt aan, met spade en ploeg, en komt
Dit watererf bezaaien
Gij, zonen van 't gewroken laud!
Met vroo jk hart, met ni,jvre hand , . . .
En doe Gods guest u rnaaien!
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TOELICHTING .
His last hem Oome Cruquius enz .

Welk Nederlander weet niet, dat de drie groote Stoo mwerktuigen
waardoor de
bunders land van het Haarlemmer Meer aan
,
den Staat en den Landbouw gesehonken zijn, genoemd zijn naar
de drie manners nit drie eeuwen, wier namen overvloedig verdienen
voor altjd met dien van dew Polder vereenigd to blijven? ° . Dat
aan de Kaag, naar (JAN ADRIAANSZ.) LEEGHWATER, Molenaar to Rijp
in Noordholland, schrilver van hot Haarlemmer Meerboek (
)
eerste ontwe er van een Plan tot uitmaling °. dat, bij Heemstede,
naar (NIC LA ) CRUQUIUS, met JAN NOPPEN, Toeziener, en MELCHIOR
BOLSTRA, Landmeter van Rijnland, als hiertoe gelast, opstellers van
een uitvoerig Plan wegens de bedijkinq der Haarlemmer 'tfeer, betwelk hij in Juli
aan Dijkgraa f en Hoogheemraden van Rhijnland overhandigde
°. dat nabij Halfweg Haarlem en Amsterdam,
naar (F . G. BARON VAN) LIJNDEN (VAN HEMMEN), Lid van de Eerste
)

t~

LEEGHWATER.
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NAAMGEVING LAN EENE LANDSOEVE .

Framer der Staten Generaal, schr}jver van een allerbelangrijkste
en uitvoerige Verhandeling over de Droogmaking der Haarlemm rmeir (
), waarin almede een plan tot de uitvoering van dit
work wordt voorgesteld, en dat inderdaad als hot Hoofdwerk over
dit onderwerp mag worden beschouwd .
Zie VAN HASSELT, Het Haarlernniermeerbook, enz.
NAAMGEVING AAN EENE LANDHOEVE.
Noem ze tOZENGAARDE.
Wat is moor gepast
Voor een plek der aarde,
Waar goon onkruid wart
Waar do schoonste rozen,
Van den zoetsten gear,
Van de zachtste kleur,
In Gods zonlicht blozen

Waar men elken vrede,
Iedre liefde vindt,
Bloeiende op de bode
Van wie God bemint
Waar steeds versche knoppen
Vroolijk opengaan
En bepareld staan
Met de reinste droppers?
'k Sleet zoo zoete dagen
In dien stillen hof,
Geen der woeste vlagen,
Die zijn bloemen trof
Heilzaam, frisch en geurig
Was er mij de lucht
't Afscheid koette een zuch
Want mijn hart was treurig.

Zeist.

Hoe gij hem wilt noemen
Uit bescheidenheid
Ik denk aan de bloemen
Mij door u gespreid
Stelle ons ook op aarde
Menig naam to buy,
Boven awe dear
Schrijf ik ROZENGAARDE.
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I GOD" .

HERFST.
Qoer me op des Heuvels top, ale, uit hear sleep ontwakend,
En, door den zachten drang der nieuwe levenskracht,
Hear windselen en boeien slakend,
Geheel de schepping vrooljjk lacht .
'k Smaak de eerste lentelucht liefst friseh en ruim daarboven
'k Zie gaarne 't gansch tooneel dier meows heerlijkheid,
Wear alle schepslen God bij lovers,
Aan mine
J voeten uit g ebreid .
Breng ,me ears den groenen rend. . der heldre Waterstroomen ,
Als t zonlicht in den vloed zi n felste stralen doopt,
En in de sehauw der wilgenboomen,
De zwaan vergeefe op koelte hoopt.
'k Wil, nit mijn schuilplaats, langs den bochtig' oover stares,
En zien hoe 't borate vee het lauwe bad geniet,
Bi,~'t dobbren van de PlomPeblaren
Ln 't zacht gewiegel van het net .
Mear als (J
mi n lust van ouds!) de rjke herfstti'd
J nadert
Het zonlicht vroeg ter kimme nilgt
O! Laat me epees in 't Bosch wear,, uit verdord gebladert
Geur ale van r}jpe vruehten stjjgt
k Wil, tegen t eiken groen en t blauw der Schotsche dennen,
Aan 't hooge geel, den berk herkennen
Ik wil 't getijgerd beukenhout
Z Jn kroon zien dragen van bruin gouda
'k Wil 't bloedrood loof met zwarte vlakken
Zien fladdren, eschdoorn ! aan uw takken
En einzen met bedrukt gezicht,
Waar ik den statig' olm, die in min kindsehe dagen
Zoo menig lieven seam heeft in zjn schors gedragen,
Geblutst zie met den bill, die aan zjn wortel ligt .
October.
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IK BETROU IN GOD .

VAN DEN BOETSELAAR ,
ZINSPREUK VAN ELBURG
..

(Abdisse to R}lnsburg
.
Maakt Elburg van den Boetselaer )
De woorden van hear zinspreuk wear,
Betrouwt ze in God,"
Dab H j hear lot
Bestiere en regel

I) Zie hear beeld op ®en tier ksrkg]azen in de kerk to Gouda, en hear lof in
en talgg.
cbotela Abd' van Byntburg bl.
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NACHTEGAAL .

HEUaIGKEID.

Zoo heeft ze een steun van grooter kracht
Dan rijkdom, rang en oud geslacht,
Of 's Hoogepriesters schrift en zegel
Ooit in hear hand to zamen bracht
Geen Keizer, knielende aan hear voet, I)
Ontstak hear tot een hooger moed
Dan wear hear lippen van getuigen,
Als zich voor God hear knieen buigen.
De gear van hear barmhartigheid
Wordt door ganseh Holland uitgebreid,
Dear grijze en jeugd
Hear zachte deugd
Met eer bejegent
Luid wordt z j door den vreemdeling,
Dien ze onder 't gastvrj dak ontving,
En laid door de arms weeuw gezegend,
Die nimmer troostlods verder ging .
Maar steunt ze, ook voor hear eeuwig lot,
Niet op hear deugd, maar op hear God,
ZUn englen zullen met gezangen
Hear in z i~ n gastvrjj hof ontvangen .
NACHTEGAAL.
Zijt mij gegroet,
Met bl j gemoed,
Maar niet met luide zangen!
Mijn opgewekte zangdrift zwijgt
Bescheiden stil, wear de awe stjjgt,
Waaraan mijn gansehe ziel blijft hangen.
Ik ken er veel,
Wier schelle keel
In uwen roem wil deelen
Maar eensklaps zwijgt gij tot hun straf,
En wacht den stillen avond af,
Om 't Eenig lied in eenzaamheid to kweelen .
KEURIGHEID .
Wat schoon is most eenvoudig zijn
Maar Eenvoud mag geen ruwheid wezen.
Eenvoudig zij 't gevoel, maar fijn
Eenvoudig 't wooed, maar uitgelezen .
)

Gene eer, aan hear voorgangster Maria van Tautenburg door Heizer Bares V

angedaan, die hear bU die gelegenheid „z~{n gebiedende Vrouwe" noemde .

HOTKOEK. - ZONSONDEBQAI G.

KOEKOEB,
Zeer zelden is ons de eer beschoren
Pat iemands oog u ziet
Maar des to meer vervult ge onze ooren
Met uw eentonig lied
En wi,j - wij willen 't altijd hooren,
Al zingt gi,j anders niet
Dan Koekoek, Koekoek!
Koekoek Eenzang!
Elk kept, mUnheer! uw ruim geweten,
Tw vreemd begrip van recht
Daar gij, om zelf wat rljker to eten,
Uw kroost to vondhng legt
En wjj - wij willen 't aardig heeten,
Al is het nog zoo slecht
Van Koekoek Koekoek,
Koekoek Eenzang!
Gij spelt ons niet dan regenbuien
Gj gilt uw bhjdschap nit,
Als, op een heldren dag, in 't zuien
Een donkey luchtje kruit .
Bier zou een ander 't door verbruien •
Maar wat wordt ooit misduid
Aan Koekoek, Koekoek,
Koekoek Eenzang
G}j sch}jnt ons deze les to leeren
Van populariteit
Men heeft zich niet zoo zeer to keeren
r Aan kunde of eerbaarheid!
,Verberg alleen met zorg uw veeren
,En zie wat kracht er leit
,In Koekoek, Koekoek,
Koekoek Eenzang!"
ZONSONDERGANG .

'S Hemels wonder
Duikt in voile schoonheid under
Schittert met gekleurde stralen
Over heuveltop en dales,
Dekt de kim met vuur en vonken,
Troost de wereld met zjn lonken,
En neemt afscheid met een lack
Morgen rijst eon nieuwe dag!

AAN DE ZEE .

Maar voor heden,
Slechts wat na-gloor hier beneden
Slechts een lichtstreep aan de kimmen,
Met een rozenkleurig glimmen,
Dat den wolkjes in hun zweven
Aan blijft kleven
Straks is 't nacht . . .
Maar de maan betrekt haar wacht.
DeageliJken
Is uw glorierijk bezwUken
Ook geweest,
Groote Geest!
As een zon zijt gij gezonken,
Als een zon halt gij geblonken
En met vollen glans gepraald,'
Tot gij, last, hadt uitgestraald.
R~jkbegiftigde, des gevens
Nimmer moe,
Wierpt go one, op de grens des levene,
Nog uw schoonste schittring toe.
Eensklaps, ale gij waart verdwenen,
Nerd hot duister om ons henen . . . .
Ja, een schoone na-gloor blijft
Aan de nevelwolkjes hangen -Maar waar of het maantje drift,
Pat van nacht u zal vervangen
AAN DE ZEE .

To Shanklin op bet Eilaod Wight .
Aug .
.

heb van nacht uw stem gehoord,
Weerkhnkende in dit heflijk oord,
Waar mij mijn voeten 's avonds brachten
Hoe statig klonk die grootsche stem,
En zong met majesteit en klem,
In 't heilig uur, de macht van Hem,
Die op u ziet in stille nachten .

Im

'k Heb, slaaploos op mijn legerstee,
Naar u verlangd, geduchte Zee!
k zag u voor het oog der ziele .
Thane, bij des hemels vroegsten blos,
Aanschouw ik, van dees hooge rots,
U, grootste deter schepping Gods!
Dams Gods, voor wien ik needrig kniele.

AAx D$ z$L

r

Hoe prachtig blinkt,. in 't morgenlicht,
Voor mi.jn bewondrend aangezicht,
Pat veld van donkerblauwe bares
Niet grauw en gr}js als j, die 't strand
Bespoelen van m jn Vaderland
En toch, met deze hand aan hand,
Een zelfde Zee, wear de oogen stares.
u
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Een zelfde Zee, die Englands vlag
Naar ,S werelds emden voeren mag,
En Neerlands dundoek op ziet waives
Een zelfde, die, in 't bloeiend Zuid,
De euren riekt van 't geuri st kruid,
En, hoog in 't Noord, met schor geluid,
De schotsen op elkaar doet schuiven.

t

In Oost en West en Zuid en Noord,
Bren t al 't eber to stroomen voort
'
Zij gllinstren, murmen, ruischen, klateren,
Verbreeden, vallen, scheuren 't land,
Gaan snel en bruisende of near 't strand .
Een zelfde Zee, aan elken karat,
Verzwelgt hen in hear zoute wateren .
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Aldus, nog riekende van ,w}ln
En geurge klaver, gig, mils Rj~n'.
Aldus de Teems, trotsch op hear krone
De Taag, doorvonkt van gouden gloed,.
De Niger, zwart van menschenbloed
+'n blonde Gang's heilge vloed
En de onverwml}lke Amazone .
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Eon zelfde Zee vereent en scheidt
De volkren, large hear zoom verspreid
Verplaatst, verdeelt des aardrijks gaven
Ontvangt, vervoert, verzwelgt, vergeet
De hooggetuigde Armade, en weet
Het schelpdier in z}jn steenrotssplset
B jt}jds to sp jzen en to laves .
Een zelfde Zee, die hier met lust
't Groen voorgebergte omarmt en trust,
Dear bruisend brandt om klip en banker,
Hier monsters kweekt, dear wondren bergt,
Nu schatten brengt, den offers vergt,
Hier helden tot een noodkreet tergt,
.
En ~'nds genezing bren~ aan kranken
wear,
Een z lfde Zee . . . . En is dat
Zoo ken zpj ook van bear tot bear,
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REINEN VAN BABTE .

Voor mij een boodschapp overzenden!
Ik bid u, Golven! dat gij 't doet
Brengt aan de lieve Vrouw mijn groet,
Die gij b} 't Hollandsch duin ontmoet
En 't oog near 't Zuiden heen ziet wenden . . . .
Poet ook hat Kind eon weinig goad,
Het knaapje met verlamden voet
Pat zjj komt baden in uw vloed,
En last hear bange zorgen enden,
REINEN VAN HARTS.

SLAB EENE SCHILDEBU VAN ANN SCHEFFE$ .

Vrooljjke Onschuld,
die niet weet,
Welk een eerplaats
zij bekleedt
't Licht begroetend
van den dag,
Met hear blijdsten
kinderlach,
Met de tintling van twee oogen,
In wier blauw
Wij de oprechtheid lezen mogen
En een vlekkelooze trouw .

Kuische Schoonheid,
die hear oog
Vredig opslaat
near omhoog
't Effen voorhoofd,
rein en schoon,
Onversierbaar
door een kroon
Schoonheid, met hear kracht en waarde
Niet bekend
Lelie, zwevende over de aarde,
d' Open kelk near God gewend .
Goelijke Eenvoud,
't hart vervuld
Van hear liefde en
rijk geduld
Liefst de , laatste
hefet geleund
Op een schouder,
die hear steunt

EEN IS

(OODIG. - IIET ORANJEWtTE t.

Door geen vreezen of vermoeden
Ooit ontrust
Proof der boozen, vreugd der gmode
Maar van beiden onbewust .
Scheur uw heemlen,
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Hemeiheer!
Zend besehermende englen near !
Blinks een straal van
hooger licht
Doze' uw schepsien
in 't gezicht!
Gun dat zich de reins blikken
Dezer Trits
In de aanschouwing Gods verkwikken,
Die hot deal der REINEN is

E]N Is NOODIG .

Eon schoone best,
Een edel blood,
Eon rjke geest,

Eon vroom gemoed
Allen is hj waard,
Die dit samenpaart
Maar die hot laatste alleen bezit,

Heeft ook genoeg aan dit .

HET ORANJEWATER.

(
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De jonge Prths van Oranje stale op den
liden November
, de eerste spade
in be t stuk duingrond achter hot landgoed Leyduin, boven Haarlem, waarin
men voorhad de eerste vergaarkorn to
graven voor de sedert voltoolde Waterleading ten behoove der Hoofdstad. Eer
de Prins nog vertrokken was, zag men
hot gewenschte water in hot door hem
gegravene gat reeds opgeweld. De vergaarkom h eeft den nasm van framewater gekregen.

Omkrans hot hoofd, bet achtbaar hoofd,
Gj Hoofdstad, die wj roemen,
Met klimop, dat geen winter rooft,
En late najaarsbloemen
Vertoon uw yolk een bli gelaat,
En doe van 't sleepend eestgewaad
De zoomen en de plooien
Met munte en tjm bestroojen .

A

RRT ORANJEWATRR .

Zie westwaarts! Hef uw oogen op
Tot waar ze ons duin aanschouwen!
De herfstwind waait, van's Blinkerds top,
Ons vaandel nit zijn vouwen
Een daverend trompetgeluid
Voorspelt u krijg noch oorlogsbuit,
Maar, naar uw stille bade
De vruchten van den vrede .
Wat koningszoon, wat heldenbloed,
Wat middelpunt van zegen
Trekt hier dees feestelijke stoat
Met vreugde en geestdrift tegen?
Fen zachte bloc op 't lief gezicht,
Biedt hem een veertienjarig wieht )
(haar komt hem die to stade ?)
Geen degen aan, maar spade.
Aanvaard dit teeken, Vorstenspruit,
Geboren tot regeeren!
Des wergilds volken prijzen laid
Hen, die den arbeid eeren .
Verstrekke 't . in Oranjes hand,
Aan Hollands yolk ten onderpand,
Pat wie zijn akkers bouwen
Te recht op hem vertrouwen.
Ja, d jave uw vorstelijke voet
Pit blinkend vredewapen
Den koningschatten in 't gemoet,
Die onder de aarde slapen
Hat wijs den wag in awe hand
Tot waar, van nacht bedekt en zand,
De zilvren stroomen wachten,
Die naar het daglicht smaehten .
Houdt in, trumpet en feestgedruisch!
En herfstwind, zwijg en luister!
Met murmlend onderaardsch geruisch
Verbreekt de bron haar kluister .
Daar welt zij op, hand over hand,
En stort haar spranken over 't zand,
En blinkt ons tintlend tegen,
Een beeltnis van Gods zegen .
Ja, Bron van Goedheid, God! van wien
De goede gaven komen,
~) Sylvia Van Lennep, nn Baronesse Taets van Amerongen, jongste doohter
van flan onverg&tel jken Dichter van den RoUandfchen Duinzang .

HST OBANJEWATER . - OPMEAKIItG.

Gij doet ook~ dezen zegen zien
Ook deze waatren stroomeriDe wijsheid, die de bron ontdekt,
De kunst, die hear tot leidsvrouw strekt,
Z}jn goddeljjke stralen,
Die uit Uw hemel dalen .
Van U is elke waterdrop,
Die neerzijgt nit de wolken,
Die afruischt van des heuvels top,
Die opbruist nit de kolken
Wat steden drenkt, wet volken spijst,
Waar zich een vorst om zalig prrjst,
Bi~j overvloed en vrede Gjj deelt bet alles mede .
o, Moge uw zegen, mild en rijk,
Met onverpoosde stralen,
In liefdeblijk op liefdeblijk
op 't minzaam voorhoofd dalen
Van 't vorsthjk kind, dat dezen da,g
ijn naam aan waatren geven mag,
Wier overvloedig vloeien
Roos en olijf doe bloeien!
Z

Barst los wear, blijde jubeltoon,
En dreunt, gij feestbazuinen!
Ja, klinkt en weerklinkt, vol en schoon,
Langs Haarlems grijze duinen!
De donder van 't geschut vermeld'
Aan stad en laude, bosch en veld,
Dat bier de waatren vlieten,
Die near den Amstel schieten!
Vloeit, heldre spranken, op den wenk
Van Willems noon verkreaen!
Bruist, als een koninklijk geschenk,
Zijn dankbre hoofdstad tegen
Voert bloemen van gezondheid aan,
Die frisch en vroolijk opengaan,
En last uw zuivre teugen
Het laatst geslacht verheugen!
PMERKING.
't Uitvoerig Beeld voldoet niet recht,
't Moet voor een Omtrek wijken .
Portretten lijken doorgaans slecht
De meeste Charges lijken.
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SIMOK PETaUS.

G

SIMON PETRUS.

G

Bevallig Meer, volschoon Genndsaret,
Dat, met een lath van moederh,~ k ontfermen,
Den jeugdigen Jordaan in t koele bed
Ontvangt en streelt en ophoudt in uw armen,
Dan weer ontslaat en, met een stil ge peis,
Van tusschen 't gross, nog vroolijk na b jft stares,
Onwetend hoe hi,i, na een korte refs,
Het Meer des Doods in d open mull zal varen .
'k Wenschte u to zien, stil, donkerblauw, en klaar
In 't diepe dal met effen golfjes vloeiend,
Gees windJa met de ruiga gersten-aar
Geen tochtje met de wilds haver stoeiend,
Die aan uw zoom, met blont gebloemt vermengd,
op de akkers praalt, die in de glooiing hangers,
Waarlangs u beek bij beek de schatting brengt,
Van trap tot trap in 't vallen opgevangen.
'k Wenschte u to zien, wanneer in 't hoog gebergt
De wind ontwaakt en uitbreekt door zijn kloven,
Door 't oponthoud verbitterd en getergd,
Om met ~~n vlaag u al uw glass to ontrooven,
Uw waatren op to gages, dol van schrik
En wit van schuim, dat opstuift van uw zoomen,
En uren ver, in 't eigen oogenblik,
De roosjes knakt, die van gees onheil droomen .
'k Wenschte, aan uw rand, to denken aan den t jd,
Toes gij, omringd van dichtbevolkte steden,
Nog schooner dan gij tegenwoordig zijt,
Geen graanoogst slechts uw, oevers zaagt bekleeden,
Maar aan den wiln- de olwenhof zich sloot,
Het dadelbosch u schaduw toe mocht wuiven,
En 't hart van maand tot maand werd uitgenood
op overvloed van vijgen en van druiven
Toes 't in uw kil, zoo stil en eenzaam thane,
Bj nacht en dag van brume zeilen krielde,
En 's levens nood en de arbeidstaak des mans
Uw oevers en uw watervlak bezielde .
Zoo heeft de zoos van Jona u aanschouwd,
De visscher, aan uw boorden opgetogen,
Van jongs of met uw wateren vertrouwd,
En in gevaar, ale de a ppel van zijn oogen,
Door God bewaard, die voor dot needrig hoofd
Een last en, bij den last, een kroon bewaarde,
Die Simon! had uw hart het ooit geloofd?
Eene schittren zou voor hamel en voor aand e
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welk een da ale, uit eens broeders mood,
Door 't vurig hart' de bljjmaar werd vernomen
~
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SIMON FETxns.
,De Christus, aan de Vaderen verkond
De Christus, o m,jn brooder! is gekomen "
Ale ge aan de hand diens broeders, vol ontzag
Hem aanzaagt, die geheel uw ziel doorschouwde,
En in den zoon van Jona, reeds dien dag,
Den Petrus zag, dien Hij hem makers zoude!
, welk eon dag, als ge aan diens broeders zij,
In 't stills moor hot vischnet uit gingt strekken,
En 't ,Vissehers van de menschen zijt gij mij !"
't Ontroerde hart zijn rasping moest ontdekken!
, welk eon dag, als, na eon langen nacht
Van ijdle moeite en arbeid en gevaren,
De morgenstond den Meester tot u bracht,
Om van uw boord de saamgevloeide scharen
To zeegnen met zijn woorden, enkel geest
En levee, kracht en balsem voor de zielen,
Maar straks daarop , u, bevende en bevreesd,
Voor d' aanbhk van jn wondren to doers knielen,
Neon, als verplet terneer to werpon, van
Een diep besef van schaamte on schuld verslondt n ,Heer, wijk van mij ! ik bee eon zondig man . . . ."
Zoo spraakt gij tot den Redder van de zonden,
Maar list zi,jn hand niet varen . Ach, uw hart
Was 't Zjjne alreeds, om nooit van Hem to scheiden . . .
Vaarwel, lief Meer ! Dit afseheid baart geen smart
Uw zoon gaat wear hem Jezus zal geloiden .
Vaak zal hij nag, met Hem, u wederzien,
Uw watervlak op nieuw zijn scheepkon dragon,
Getuige van veel wondren . 't Zal gesehien
Pat Petrus in de branding zal versagen,
En Jezus sluimren tot op eons ziJj n woord
Uw golven, on den stormwind, en do zielen
Der jnon stilt, en aan 't bevredigd boord
Slechts knie~n vindt om voor Hem neer to knielen.
Haast . . . . Schriklijk is do nacht en hoog de nood,
En Jezus ver . Hoe schuimen al uw baron!
Hoe dreigt en nijgt do ranks visschersboot
Elk oogenblik den afgrond in to varen .
Eon hoogste golf rolt voor 't verschrikt gezicht
Plochtstatig aan, omringd van hooge golven
Hear witto kruin, verlicht door bliksemlicht,
Blinkt altijd uit, wordt simmer overdolven .
Z}j nadert . . . . Neon, dat is goon waterpluim . . . .
Do stormwind speelt met breeds mantelvouwon . . . .
Eon spook der nacht waart om door 't brandend sehuim ...
Hoe gilt de vrees, dit vreoslijkste aan to schouwen!
rHebt goeden mood!" zoo spreekt eon dierbre stem
,Vroest niet! Ik bon 't." De vrees is weggenomen .

w
szHOx PETSUS .

Het is de Heer. En Petrus zegt tot Hem
,Indien Gij 't zi~jt, zoo last mij tot U komen!"
Een weak ! Hid staat op 't om hem zwalpend oat .
Een blik! Zijn voet zinkt weg zijn knieen volgen . . . .
En, had de Heer zijn hand niet aangevat,
De Petra waar door d' afgrond ingezwolgen!
(
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Heeft Simon! in dien later nacht,
Toen ge, over dieper stroomen,
Tot Jezus wildet komen!
En ge andermaal bezweekt van kracht,
Om andermaal to ervaren
,Slechts Jezus kan bewaren,"
Uw hart aan dezen nacht gedaeht?

Vergunden toen de weenende oogen
Te denken aan dien nacht op ~ 't Meer,
Waar wind en golven uwen Heer
Woest in 't gezegend aanschijn vlogen,
Maar zonder dat z jn oog of mood
Zweem van ontsteltnis deed vermoeden,
Daar Hjj als op een steemots stood,
Te midden van de watervloeden
Te denken aan dien oogenblik
Van ontzetting en schrik,
Toen dondren en klateren
Van bruisende wateren,
=egons en gegier van een razend' orkaan
U den moed deed vergaan,
U 't geloof deed bezwijken,
En het beeld des Heeren wilken,
In wiens kracht gj slechts kondt staan l . . . .
Ach, wat dwarfing greep u aan!
Voor uw oogen, welk een duister !
Zie, hoe zwerk en water wielt . . . .
M, ar een blik straalt u toe, door de liefde bezield
Uit het diepst van uw hart rijst een heilzaam gefluister
,Heer behoud mij !" . . . . Hij behield.
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En ook later heeft H u behouden,
Met then blik, die doordrong tot uw hart
Ach, Hij wilt wel dat ze vloeien zouden,
Deze bittre. tranen uwer smart.
Tegen Hem z ~n stormen losgebroken
Woedender dan immer op het Meer
Maar, zichzelf ver etend heeft de Heer
U de hand der redding toegestoken .

.
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Hj zal den storm niet doers bedaren,
Die THSxs Hem togendruiseht
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BIMON PNTBUS.

Hij zal niet wandlen op de baren,
bier barnmg om Hem bruist
Straks overstelpen Hem de golven
Dier opgezette zee
't Gezegend hoofd wordt overdolven
Door 't onuitspreekhjkst wee
Straks sluiten over Hem de beken
Zich dicht van dood en graft
Maar, als Hid 't hoofd wear op zal steken,
Wischt H}j uw laatste trepan af .
Dear rijst de schoonste morgenstond,
Die uwe Bergen ooit verguldde,
Uw vrcedzame oevers in bet rood
In rozengloed en paarlen hulde,
Of, op hat aadmen van zijn mood,
Uw tintelende goltjes krulde,
Galil~a s liefl}jk meer!
Uw borst gaat golvende op en near,

Alsof zjj klopt voor refiner sfeer,
Alsof zij trilt van hooger leven
Een onge jkbre heerlijkheld
Ligt op uw spiegel uitgebreid,
Alsof a een zegen Gods verbeidt
En aan voelt zweven

Alsof g j van den reinen glens,
Die eens zal schittren aan den tram
Der nieuwe hemelen, reeds thane
Een zuivren straal hadt opgevangen
Alsof gij waardig waart gekeurd,
Het heel, waarom de schepping treurt,
Waarnaar zij reikende armen beurt,
Reeds nu to erlangen .
En immers mag u 't hail geschien,
Den Heer der heerljjkheid to zien,
alien de engien op gebogen knien
Verlangende ten hemel wachten
(Want alle dingen z jn gereed)
Maar die nog eens uw zoom betreedt,
Als Hij zoo menigwerven deed,
B j dag en nachten!
De voile gloed der heerlijkheid,
Ten hoogsten hemel Hem bereid,
Wear Hem de troop der eeuwen beidt,
Staat nog to komen
Maar op dit hemelschoon gelaat,

SIMON PETRUS .

v

Blinkt van dien da de da eraad .
Die heel den glans ermoeden last,
Die uit zal stroomen.
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Z}jn Jongren zitten zwijgend near.
Hun ziel gevoelt ~Het is de Heer!
Een vraag welt op, maar smoort zich wear
Z j wagen 't met een zucht to slaken
Maar 't hart slaat hoorbaar, klop vaor klop .
her is hat als op Thabors top
Alsof de Heer sprak , Ik vaarop
Ontziet, Mj aan to Taken!"
Zjjn blikken, die in 't ronde gaan,
Doen Thomas de oogen nederslaan
Johannes ziet hem vorsehend aan
Nathanael zit opgetogen
Maar Simon, noon van Jona! Hj
zich tot u. Bemint
Vraagt Hij tot driemaal toe en gj~ . . .,
Toont weenende oogen

r
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Maar ook, een hart jns zelfs bewust,
op zijn alwetendheid gerust,
Een liefde die zijn voeten trust,
Met ootmoed en vertrouwen beiden .
Welaan ! Die liefde stelt in staat
De kudde, die Hij achterlaat,
Voor Hem to hoeden en to weiden,
En Hem to wolgen, waar Hj gaat ."
Simon, heeft voorheen
U ons hart geprezen
Daze liefde alleen
Doet u Petrus wezen .
Daze liefde doet
Wandlen op de baren
Zonder overmoed
Lacht zij met gevaren .
Zij zal, in haar kracht,
Over muren springen
In den holsten nacht
Blijde psalmen zingen.
Dat nu 's v"ands haat
Polk en hoogepriester,
Dat des Boozen raad,
Sluwer steeds en driester,
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EN HART. - AAN MIJN VAIIER .

Deze liefde vrij
Aanval onder 't wapen
Nimmer wankelt zi p
Nooit meer zal zj slapen,
N'immermeer vervaard
Wijken, vluchten, zinken,
Maar het vleeschhjk zwaard
In de scheede klinken .
~~
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Deze liefde kept
Roem noch eigen krachten,
't Oog omhoog gewend,
Durft zij hulp verwachten .
Deze liefde, rein
Van 't hoogmoedig eigen,
Stil voor God en klein,
Weet haar wil to neigen,
Gordt zichzely' niet, last
Zich de handers boeien,
Li'dt, en acht geen kwaad
Zoo haar bloed moet vloeion,
Moet zip ears het kruis
' s Heilands beker drinken~
hit des Vaders huffs
Zal haar tegenklinken
,Deze liefde moest,
,Uit de kroes des Heeren,
,Zevenmaal getoetst,
,Zuiver wederkeeren,
,Om voorts onverdoofd
Als een kroon to pralen,
,Die op Jezus hoofd
,Schittert met haar stralen."
OOG EN HART.
Een blik, die tot in t blnnenst ziet . . . .
Ach, welk een geef voor u en mij
Mn Heilandl geef me uw oogen met,
Of geef me uw hart er bii .
AAN MIJN VADER,

OP ZIJN TWEEENZEVENTIgSTEN VERJAARDAG .

NA DE AANVANHELIJHE HEBBTELLIN

MIJNER MOEDER UIT ZWAEE ~BA)CBTL

Het hart eens teedren echt?enoots
Vreez' voor zichzelf geen pill des doods,
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LAN MIJ
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Toch blijlt het beven
H j ademt, voor een ander Ik,
En kan hj denken zonder ~chrik
Aan dies ontzetbren oogenblik,
Als dat zal sterven, en hid levee?
De liefdeband, die noolt verslijt,
Klemt vaster na een langen tijd,
En wil niet breken.
Hoe siddren hart en ingewand
tip 't denkbeeld van de jjskoude hand,
Die eens, door 't slaken van dien band,
Het levenzelf naar 't hart zal steken !
Zoo jets, in 's echtvriends trouw gemoed,
Aan de oude li efde een nieuwen gloed
En kracht kan geven,
't Is dan, wanneer des Engels zwaard
Een dierbre weerhelft tegenvaart,
En zij bedreigd wordt . . . . dock gespaard,
Om ale opnieuw voor hem to levee .
Hoe zevenvoudjg zalig is
't Bezit, na 't reeds gevoeld gemis,
De rust, na zorgen
Hoe nieuw op nieuw 't geluk voor 't hart,
Door persende angsten lang benard
Hoe liefljjk, na een nacht van smart,
Het scheemren van een sullen morgen!
Hoe vroolijk straalt, in zulk een licht,
Uw opgehelderd aangezicht
Thane in one madden
Mjjn Vader! met hoe bljjde een geest,
Viert gig den dag van dit uw feest,
Die haast een treurdag was geweeat -Maar onze God liet zich verbidden.
Hoe smelt mjjn ziel met de uwe, en prjjat
Een liefde, die haar macht bewijst,
Door due to sparen !
Hoe veilig, wat de toekomst baar,
Steunt one geloovig hart op haar,
Die u, na zesmaal twalef jaar,
De vrengd gunt van een zulk verjarenl

I

VLIUG ELB . - WENT NIET OVEN YIJ.

VLEUGELS .
Zoo gjj m}j boeien wilt en treffen
Door Poe j,

Zoo doming mij 't oog omhoog to heffen
Zweef boven mij !
Van dichters wensch ik riefst to ontmoeten
't Gevleugeld snort
Beleefd wil ik ook de andren groeten
Maar pak mij voort .
WEENT NIET OVER MIJ,
Jezus wordt weggeleid
Heilige Onnoozeiheid!
Is daar geen deugd of ear
Bij Jood noch Heiden moor?

Is daar geen mood of kraeht

Dan b}j de helsche macht?
Druischt niet,,Peg
een ankle stem
In tegen 't
met ham ?"
Barst nlet een menschlijk hart
Los in een luide smart,
Uit in een rauwen git ?
Zw jgt ook de hemel stil?
Valt, op deer onweersdag,
Nergens een donderslag ?
Gaat door de onreine liicht
Zelfs niet een bange zucht,
Die voor den Heilge spreekt,
En de onschuld wreekt?
Jezus wordt weggeleid
Heilige Lijdzaamheid!
Gij , droegt de doornenkroon
Z} stood U schoon.
Gij torst hat kruishout nu

Die last verheerl}jkt U .
Gij kunt niet schooner zjn
Dan in uw hoogste pijn,
Doende den diepengrand
Van uwe liefde kond
Maar wie heeft oog of hart
Voor daze schoone smart?
't Woedend gepeupel niet,
Dat z jn profeet verstiet,
Dat zbn onschuldig blood
Over zich komen doet,

WSSBHAAK-WIJSH&ID.

Noch ook de krijgerstoet,
Die 't plengen moet . . . .
Stil ! In der Vrouwen drom,
Gaat een gemompel om
Stil ! Uit der Vrouwen rei,
Meldt zich een laid geschrei,
Dat Jezus eer bewijst . . .
Hoor, hoe het ~'st!
Jezus wordt weg eleid
Heilge Barmhartigheid!
Minst over eigen smart
Bloedt Hem het hart .
Als Hij de Sioniet'
Over Hem weenen ziet,
Vall' Hem zijn kruis ook zwaar,
Fiji weent om haar.
Want, over kruis en dood.
Ziet H}j haar bangen nood,
Hoort Hi,j haar jammerklacht,
Radeloos voortgebracht
,Heil der versmade maagd,
,Die geenen man behaagt!
,Zalig de dorre schoot,
,Nimmer van kinde groot!
,Bergen verplet me vr!
„Heuvlen stort over mij ! . . . ."
En die ten kruisberg gaat
Spreekt met een zacht gelaat
„glagende Sioniet'!
* Weep over Jezus niet
„Maar zoo gij weenen moet,
Weep over eiben bloed
„Stort om Jeruzalem
„Tranen - met Hem!"
WEERHAAN-WIJSHEID .

Tempori cedere - semper apientis eat habitant.
Ciciiso.

De ware wijsheid is zich near de omstandigheden
Te schikken ." Dat 's een spreuk van Homes redenaar .
Dies diende, voor een tj d, Pompejus aangebeden,
En Cesar, na diens val, verheerljjkt dat is klaar .
Nu, 't is ook veili~st bij den winnaar en in zegen
Wordt immers llever den in nederlaag gedeeld ?
Een kroontje lacht bet hart wel eens zoo aardig tegen,
Als traan, of scltaamteblos, die door de wangen speelt .

WEERHAAN •WIJ$HEID .
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De Zon gaat op! Bid aan! - Zie, zie haar hooger stijgen!
Kraal al wat kraaien kan haar mor englorie uit! - , .
't Is avond, en z j daalt. - Zwi g! Wijzen voegt bet z
en. -.
Zij zinkt, gaat under ! - Foe nu dient zij uitgefluit.
Op nachtuil, 't is hoog.. tijd! - De Maan schijnt op to komen . . . .
Is 't Waarheid! Is zil
_Wij smelten reeds in lof, zj naakt Orion . Hoe? Zj scj,hjnt zijn knots to schromen . . . .
Haar wang verbleekt . . . . Houdt op ! Daar is geen lovenestof.
Dus laken? - Niet zoo snel! Daar is een soon van loven
Met taken ondermengd waar past dat, zoo niet bier?
Zoek Nieuwland middlerwijl . Maar neen! de Maan haalt boveni
Weg, laffe starpoeet! Uw lichtheld deugt geen zier .
Lang leef de Maangodes! - Wel mag bet haar bekomen
Ziet gil dat wolkenheir? Haar neerlaag is gewis .
't Rukt aan, werdikt, verwint, heeft alles mgenomen . . . .
Het jk der Maan heeft uit. - Lang leef de Duisternis !
Hoe was 't ook mooglijk dat we aan 't licht ons zoo verwenden?
Verblinding Meld ons aan een ijdlen glans geboeld .
Verga en Zon en Maan en duizend Sterrebenden .
Het Duister is 't alleen, waarvoor ons hart ontgloeit .
.~
Ach, zotte schouwbni „pronk met glued en straalgeflonker,
Die de oogen afmat en 't gevoehg brein ontsteekt!
Hoe veihg tasten we om in 't hartverkwikkend donkey,
En knJi.•Pen wien 't ons lust, terwiJ geen achePset 't wreekt . Wat s dat? Een purpren glued verschijnt aan de oosterkimmen
De lucht wordt klaar en blauw . Wat of dat worden zal?
Dat is r de blonde Auroor " haar n rozenvingren" glimmen . , .,
Verwacht de Zon eerlang met schepter, kroon, en al! Dat 's leelijk. Niet in 't minst. Al toonden w j geheehtheid
Aan duisternis en nacht, wat maakt dat nit, gansch bloed!
Belijd die dwaling met wat nagemaakte oprechtheid
Die grijns is overal voorhanden, en staat goed .
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Ach, 't kost zooveel niet zich in 's werelds spel to schikken .
Zoo knie en rug en tong maar mee wit, en 't verstand
Den juisten tact bezit der gunstige oogenbhkken,
Het maakt u meester van de meesters van bet land .
,,Ja • maar 't geweten!" Wat geweten? ~Zulke dingen
Zi n overbodi
moeit e u daarmee ? Lieve man!
Wat beeldt uw ghart zich in? Wij zijn geen hemelingen,
Maar nog op de aarde thuis. Daar gaat bet . . . . zoo als 't kan,
Volhardt gij ?. Ban u dan uit on ze samenlevmg .
Gewetens zijn niet op de hoogte van den tijd.
Wij dulden veel maar voor gewetens . . . . geen vergeving!
Zjj zi n behoudend achteruit aand en, in sit
DerJwetenschap, geheel niet vatbaar vor ontwikkelen .
't Geweten acht ik niet rein menschlijk niet geschikt
De menschheid op de baan haars strevens aan to prikkelen
~Ma a r God heeft, dunkt m j toch . . . ." Van God dient niet gekikt .
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JAABGETIJDEL - OP 'T ZIEBBED .

Of wilt ~e een God, en ons den warm godsdienst toanen,
Ze is hefde, en anders is 't geen godsvrucht zoo 't behoort .
Wat zegt uw B }jbel P ~Zoet en lieflijk is 't dat zonen
Van 't zelfde huisgezin als broedren" en zoo voort .
En daarom, plaag one met met wat w}j stelsels heeten
Wees liefdrijk geef en neem, en knel u in geen keurs, . . ,
Dat is Vertrap het Recht, om meer en beter to eten
Verzaak Gewisse en God, maar nammermeer uw Beurs.
JAAR( ETIJDEN.
(NAAB E NST FLORIB).
LENTS.

Onder vreugde en zoete smarten,
Scherts, gezang en minnekoozen,
Vluchten ons de schoonste weken.
Al wat bloeien kan kan breken,
Veldviooltjes, malsche rozen,
Blanke lehes, jonge harten.
Drukkend is de heete lucht
Dreigende onweers barsten los
Donkey kleurt zich veld en bosch
Maar in stilts rijpt de vrucht .
r
HEBFBT.

Korea hier, en winder druiven,
Die tevreden is, is wigs
Gaarne ziet hj, tot then prijs,
Kleur en geur verstuwen .
WINTER .

Wordt u de aarde droef en duister
Zie omhoog naar 's hemels luister.
Leer in grauwe windeldoeken
Kiemen van nieuw leven zoeken,
.OP 'T ZIEKBED .

Op 't ziekbed dankt u Heer! mjjn lien
Dewijl 't een bed mag zijn
Zoovele kranken hebben 't niet
l aar warm en zacht is 't mijn'.

~'c'C~C~ C~G~?C~G~~G~CG~rt~t%?~
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OEEN DEEL, MAAx 'T GEHEEL . - EEMYOUD.
Op 't ziekbed looft u, Heer! n jn zang,
Omdat een ziekbed leert
Zooveel gezonden leefden lang,
Maar leefden lang verkeerd .

S

Maar wet, indien 'k ondankbaar was
En morde en tegensprak? .
'k Verdiende den dat 'k noon genes,
Maar sukklend bleef en zwak.
Heer, zoo gij 't ziekvertrek ook flu
Voor m , ten schoolzaal kiest,
Vertoon mp dat een kind van u
Daar nimmer bij verhest!

(SEEN DEEL, MAAR 'T GEHEEL .
Een weinig menschenkennis schaadt
En werkt verbittring der gemoederen
Maar hebt gij ,$e in een volle meat,
Zoo strekt z~ tot verbroederen .

S

S

EENVOUD .
Wat elk behaagt op d' eersten blik
En aantrekt op den dour,
Is Eenvoud, wars van kwik en strik,
Is Eenvoud en Natuur.
De Schoonheid spot met elk sieraad,
De Waarheid evenzeer
Zoo 't eerbaar hart het reeds versmaadt,
Het vrome des to meer .
De wergild heeft
Zoo noodig als
Een refine ziel is
En treedt in 't

hear mommerij
hear geld
vrank en vrij,
open veld .

En last zich tot den bodem zien,
Gerust en zonder sehrik,
Maar let op onbescheiden lien,
En weert ze met een blik.
Hear valt de zegen Gods ten deel
Pat 's alles wet z j, . vraagt
En voorts bekreunt zil zich niet veel,
Wien ze al of niet behaagt .
u
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ETIJ(h MAAR NIJG . -- ZWIJGEN . - MORGEN TOND.

Toch rust op hear, met stills vreugd
En zachten hefdegloed,
$et oog van ouderdom en jeugd,
Die 't Schoon vereert in 't Goed' .
STIJG, MAAR NIJG .

Laat niece uw ader stremmen,
Beek, zoo vol en klaar!
Niets uw vleuglen klemmen,
Moedige Adelaar !
Niets uw liedren smoren,
Zanger van hot woud !
Niets uw working storen,
Geest, zoo vrij en stout!
Oefen al uw krachten,
Neem uw steilste vlucht,
Waag uw zwanenschachten
Aan de hoogste lucht,
Spot met band en porkers,
Die u 't schepsel stoic . . . .
Maar neig uw oogen, plooi uw vlerken,
Wear zich de Heer der schepping meldt!
ZWIJGEN .
(ij ziet alleen maar mood, wear moedig wordt gesproken .
Leer, Justus! leer den prijs van 't zwijgen ook vermoen
Daartoe heeft menigmaal aan sprekers 't hart ontbroken
Ook zwjgen is somtijds een sprekers en een does .
MORGENSTOND.
Wat is er niet to hooren,
Wat is er niet to zien,
Bij 't eerste morgengloren,
Als nacht en novel vlien
Van glansen, kleuren, stralen,
Die fangs den hemel dwalen
Van rozenroode wolken,
Die 't oost en west bevolken
Van heldre pareldroppen
op blaadren, bloomers, knoppen
Van bi,jds vogelzangen,
Luidruchtig aangevangen,
Uit voile borst geslaakt . . . .
Maar tot Arbeid is de mensch ontwaakt .

?

IADSLIEFJE.

Wat is or niet to ontwaren
In 's hasten diepsten grond,
B jj 't opgaan onzer jaren,
In 's levees morgenstond!
To voelen, to beseffen,
To gissen en to treffen,
To zoeken, to verlangen,
Te ontdekken, op to vangen,
To kennen on to smaken,
Tot eigendom to waken,
To droomen on to dichten,
Te slechten on to stichten,
To ontginnen, nooit genoeg . . .
den ding is noodlg, en dat Eene vroeg .
MADELIEFJE .

't Is Flora's page - in every place,
In every season fresh and fair,
It opens with perennial grace,
And blossoms everywhere .
J. MoNTGoMa. I.

Spread vroo jk, tusschen gras en kruid,
Het bagelwitte kroontjen uit.
Om 't hart van louter goude!
Al valt ons 't voorjaar schraal on ruw,
Wat, Madeliefje, deert bet u?
G j zjjt niet bang voor koude .
G
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Gij wacht niet tot, met zomerpracht,
De zon vroeg opstaat in bass kracht,
In 't purperkleurig oosten , . , .
Maar komt ons, needrig als gj~ zflt,
Van een gerekten wintertijd
Met goelijk lachje troosten .

Als 't Maartsch viooltje, dicht in 't mos,
In .t warmste plekje van bet bosch,
Zlch huivrig aan komt melden,
Wast reeds uw knopje, rood als bloed,
Het bibb'rend paaschlam voor den voet,
In de on-beschermde velden .
A
Daar spoort g~~~, met ontploken blaan,
De velerhande bloempjes aan~ .
Nog sluimrend of kleinmoedlg .
Ze ontwaken lieflijk, eon voor een,
En sehittren vroo jk om u been, Maar neigen 't hoofd zoo spoedig .

MAHELIEFJE.

neigen 't hoofd, zoo jong en schoon,
Hier pronkende met gouden kroon
En ginds met borate verven
'
Hot blozende gelaat wordt bleek
En 't oogje, dat zoo geestig kook,
Breekt, in eon haastig sterven.
zj

Maar gjj bloeit voort in 't scheutig gras.
Haast overdekt u 't hoo? gewas,
Als pluim en aren zwieren.
De hooitijd komt die pronk ligt neon . . .
Gig zijt er nog, gij zijt er weer,
En zult hot etgroen sieren .
Hot etgroen, ja! en 't laatste groen .
Laat vrij de najaarsstortvlaag woen,
De winterstormen naderen
Gli mlachend ziet gjj 't 'woeste spel,
En groet don kortsten dag nog we!,
Van tussehen gels bladeren .
Ik weet wie, in bevroren grond,
In 't zonnig hoekje u bloeien vond,
Als sneouw hot void reeds dekte
Ik weet, in wiens bezwijkend hart
De les, die dus gegeven word,
Eon nieuwe veerkracht wekte .
Leerzaam bloempje, laag benaamd,
Gij maakt uitnemender beschaamd,
Door onnitputbre krachten .
Die needrigst leeft, leeft veiligst voort
En die zich aan geen t jden stoort,
Hoeft op geen plaatsen to achten .
De duinroos vindt men slechts op 't duin
De heibloem, in 't eentonig bruin
De korenbloem, in 't koren
Geen smachtende vergeet-m j-niet
Dan tusschen lisch en oeverriet
En waterkers verloren .
Der bloemen schoone koningin
Ontziet zich met haar hofgezin
In 't open void to pralen
Daar slechts in schauw van dieht geboomt,
De balsemgeur ons tegenstroomt
Van 't lelietje der dalen!

HADELIEFJE .

Maar g}j, gij klinit den heuvel op,
Ontplooit op 't heideveld uw knop,
En siert des akkers zoomen
Gij spiegelt u in kreek en vliet
En, in uw eenvoud, schroomt gij niet
Den bloemhof in to komen.
Gj schuwt de schaduw noch het licht,
Maar toont alom een bhp gezicht
Gij hebt geen zorg van noode
Een droppel regen, last of vroeg,
Een weinig zone is u genoeg,
Een staanplaatsje op de zode .
Veel bloempjes kiest men om hun gear
Dit om zi,jn vorm, dat om zijn kleur
Niet elk behaagt aan alien
Maar gij, aan lof noch blaam gewoon,
Uw zedig, uw bescheiden schoon
Toont ieder welgevallen .
• mint niet sjechts de schalke maagd,
Die stil uw blaadjes ondervraagt,
Om 't zoetst geheim to ontdekken
Maar ook de ziele, stil voor God,
Waarin het voorrecht van uw lot
Een weinig cooed kan wekken.
• mint het hart, dat, vol en zacht,
Gods rjjke schepping tegenlacht
En 't loflied uit doet vloeien
De w jze, wien gij ootmoed leert
De needrige armoe, die gjj eert,
Door voor haar dear to bloeien .
• mint een onbezorgde , jeugd,
In 't gras, met koninkljke vreugd,
Haar boersche kransjes windend
En 't weesje, vreemd aan apel en lust,
Ter stills plek, waar moeder rust,
U altjjd wedervindend .
't Weemoedig schaapje, in de open hei,
Het veulen, dartlend door de wei,
Verheugt zich u to ontmoeten,
En 't bjjtje, dat uw honig ruikt,
En in uw open hartje duikt,
Om liefde en lust to boeten .

GEEN ORQELTOON, MARK UW PER
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U mint al 't dichterljjk ediert
De leeuwrik, dien gij 't nest versiert
En naoogt onder t steigeren
En ik, wien ge, als ik eens voor al
U door mijn snaren vlechten zal,
Geen wedermin zult weigeren .
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GEEN OR(ELTOON, MAAR UW PERSOON.
Uw verzen komen tot m}ln ooren,
Maar 'k boor een mood, geen mensch daarin
, geef mij ook den mensch to hooren,
Opdat ik hem bemin!
EEN RODS.

Hoe lieflilk staat een frissche roos
In d' open hof to pralen,
En vangt in d' opgebarsten knop
Zoo menig heldren dauwdrop op
En duizend zonnestralen .

Nu laat ze eens op den morgenwind
Het hoofdjen achtloos wiegelen
Dan bukt zij, om in 't vijvernat,
Pat kabb'lend om haar voetjes spat,
Het lief gelaat to spiegelen.
En straks vergeet zij paarlenkroon
En zachtgebloosde wangen
Staat stil, en luistert, en gevoelt
Wat gindsche nachtegaal bedoelt,
Met jn verliefde zangen.

Niet seders bloeit een prille maagd,
In d' ochtendstond- van 't levee .
Ach, pink de tengre roos niet af,
Noch doem haar, in kristallen graf
Te prjken en to sneven!
G

q

,Maar zooveel vrijheid! Dreig t zij niet
Met onverwacht verleppen?"
Neen, lucht en vrjjheid zijn gezond
Wild slechts uw zorgen aan den grond,
Waaruit zij kracht moet scheppen .
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AAN ZENE JONGB DICHTERESSE .

AAN EENE JONGE DICHTERESSE .
(BEDERT OVEBLEDEN.)

Zeg uw gedachte, zing uw lied,
Laat ons uw gansche ziel vernemen,
Eer u een angel Gods gebiedt
Uw steilste vlucht to nemen !
Zet voor den opgezetten vloed
De sluizen van den boezem open
Vergun een uittocht aan den glued,
Eer u z}jn vlammen sloopen !
Laat o~ dit voorhoofd, rein en schoon,
De flikkrtng van den dichtgeest stralen,
op 't fijn albast der maagdenkroon
't Verhoogde blosje dwalen!
Laat, feat een vonk van 't heilig vuur,
Dat hart en bloedstroom houdt bewogen,
Ons tegentintlen in 't azuur
Van die zoo zielvolle oogen .

Is poezie een gaaf van God,
Een godenspijs voor menschenharten,
Een teug van hooger zielsgenot,
Een laafdrank, in hun smarten
, pleng dien, pleng then, stort hem uit,
Laat in ons hart dien nectar gli ppen,
op 't klinken van uw zilvren lit,
op d' edam van uw lippen !

wil zullen, met verrukt gemoed,
Uw godgewijde tonen vangen
wiJ zullen dr jven op dien vloed,
Van maagdeljjke zangen
Een bleekte, eon blos, een traan vooral,
Een blik zal onze erkentnis toonen,
Maar eerbewijs en lofgeschal
Uw zedigheid niet hoonen .

Geen weelderige mirtekrans,
Van dartlen rozengeur doortrokken,
Durft naadren tot den kuischen glens,
Die afstraalt van uw lokken
En ook de lauwer wage 't nooit
Zich tot een kroon voor 't hoofd to strengelen,
Dat met een schoonheid is getooid,
Verwant aan die der engelen .
Ook zien we een trek op dat gelaat,
Een glimlach om die lippen spelen,

TSB BRU LOFT VAIl MO$DBB
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Die one bekommerd hart verstaat,
En vruchtloos wil verheelen.
Nog raakt uw voet een nietige aard,
Nag zweeft gij, troostende, in ons madden,
Maar uw verhaaste hemelvaart
Zal niemand lang verbidden .
toef, vertoef nog, neem geduld!
De dag, van God bestemd, zal komen .
Eerst moat wat zulk een hart vervult
Van zulke lippen stroomen .
Doorzuiver onze onreine lucht
Met galmen van verheven zangen . . . .
glee dan uw vleuglen. neem uw vlucht,
En boat uw heat verlangen .
TER BRUILOFT VAN MOEDERS TROOST !,
Was op mijn versleten luit
Slechts din snaar gebleven,
gon die snaar slechts een geluid
Stervend van zich geven,
glinken moest van daag die toon,
Daar ik daze huw jkskroon
Om dit hoofd zie zweven.
gewis, hat speeltuig, dat
Al zijn melodieen
Reeds voor u ten baste had,
op uw moeders knieen,
Galmt voor u, geliefde Bruid!
Galmt vanzelf een feestzang nit,
Waeht op geen gebieen.
Duldt g brave Bruide om,
Trotsch op uw vriendume !
Dat men thane haar spreken kom
Van een oude minne,
Van een teedren liefde load,
Zestien jaren aangevoed,
Groot van den beginne ?

Dat 's de liefde van m}jn hart,

Voor uw uitverkoren,

Die de kracht der jaren tart,
Die geen t jd zal emoren
) Zie DL IL bl s -

.
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TBa BRUILOFT VAN MOBDBIts TROOBT.
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Bruid'elief, ziedaar de gloed,
Die vandaag in mien gemoed
Dubbel op komt gloren.

G
G

Dubbel - Maar waartoe ?
"n kind,
uw oog'~e 't yragen?~
Om den bruigom, die u mint,
't Harnas aan to jagen?
Ach, dat pogen ware omzonst,
Daar uw hartje voor hem bonat,
Tot z}jn laatste slagen .

G
G
G

Neon mdien wat onverpoosd
Mij' bet hart deed blaken ,
Dezen dag voor MOEDERS TROOST
Krachti op komt waken,
Bests Bruigom, 't is alleen
Om voor haar geluk mijn been
Vuriger to slaken.

S
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~Baat eens dichtersheilwenschveel?,, ,)
'k Durfde 't nooit betoogen
Maar de Bruid zal ,t tegendeel
Niet beweren molten .
Wat haar zestien jaar geleen,
Door mp"n zang weed toegebeen ,
Is haar toegewogen .

G

Liefde, vreugde, zegen, werd
Ri k jk haar gegeven .
Deed wel ooit een groots smart
't Jeugdig hartje beven?
(hod heeft haar met teederheid
Langs een zachten welt geleid,
Tusschen rozendreven.

G

Zie de roosjes ook eons aan,
Die, bij elk ontwaken,
Frisch en vrooli'k
opengaan
a
op haar zachte kaken
Zie dien heldren zonnegloed,
Die haar oogjes stralen doet,
Om elks hart to raken.

I ,

Zie die hpjes, fi n en schoon,
Steeds ten glimlach vaardig,
(ravende in haar malsche koon
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TER BRUILOFT PAN MOUDERS TROOST .

Kniltjes, diep en aardig
Zie dat voorhoofd enkel glans,
Niet versierbaar door een krane,
Maar den schoonsten waardig .
Due is MOEDERS TROOST altoos
Moeders troost gebleven
In haar hand een frissche roos,
Haar van God gegeven
Lieve ster, in iedren nacht,
Lach, to midden van de klacht,
Levee van haar levee.
Blijf, o blijf het, livve Bruid!
Want gjj kunt het blijven,
Mag de beds, die ik uit,
Door Gods guest beklijven .
Kom, herstel u van den schrik,
Ziet ge ook in dit oogenblik
Stille tranen drijven .
Kan zich 't moederljke hart
Niet geheel verkroppen,
Daar is zooveel vreugd als smart
In dees kostbre droppen
Voelt zj~ slechts, bij 't scheiden gaan,
Tegen Karen boezem aan
d' Uwen rustig kloppen .
't Scheiden wordt welhaast verzoet
't Leed is ras vervlogen,
Zoo maar steeds een zelfde glued
Tintelt nit uw oogen,
Zoo maar de eigen guile lack,
Na als v r uw huwlijksdag,
Daar houdt opgetogen.
Zoo„ maar op uw lief gezicht,
Zip het ook in smarten,
Steeds de glans des vredes list
Der voldane harten
Zoo ze u maar een wisslend lot,
Met een kalmen blik op God,
Onbevreesd ziet tarten .
Zoo ge in de armen van uw vrind
Uw geluk blijft roemen
En, beminnende en bemind,
Vruchten plukt na bloemen

?

ZZLFCBITIEH .

AAN MIJNE ECHTG ZNOOTE.

Zoo j, door hear MOEDERS T&OOST
Ras een hear gel jkend kroost,
Near hear naam hoort noemen.
Lieve, lang geliefde Bruid!
Stone God lien zegen,
Near zoo velar wenschen, nit
op uw hoofd en wegen!
Lache, als van uw vroegste jeugd,
BiJ' uw liefljjkheid, uw vreugd
En geluk ons tegen !
En gij, Bruidegom ! Aanvaard
Wie wjj alien mmnen
Zij is , de uwe, wees hear waard
Whd hear hart en zlnnen
Wees hear vrengde, steun en trots,
Laid met hear den zegen Gods
Uwe mooning binnen !
ZELFCRITIEK.
Hier dient de xedigheid bestreden
Z}j vonnist zonder recht of. reden
Zig geeft een valsch etul enis . . . .
Toch heeft zjj 't alt}ld juist niet mis .
AAN MIJNE ECHTGENOOTE,

Met een bloemstukje uit Spa medegebracht, voorstellende WITTE BOZEN.

Bloemen nit Spa,
Van den rend der fontelnen,
Zachten en reinen,
Breng ik min Ga.
Zoo zjj ze ziet
Met jets tears in hear bhkken,
Meerder verkwikken
Kan z}j mjj niet.
Strooide maar steeds,

op hear wegen en paden,
Bloemen en bladen
Nicolaas Beets.

YOLSOMENHEID. - WEDE$ZIEN.

VOLKOMENHEID .
't Genie maakt nog den Knnstnaar niet,
Al grjjpt bet naar zijn kroon.
When voegt zj tan then godenzoon,
Die in de Kracht
de Maat betracht,
Nauwkeurigheid in 't Schoon?
WEDERZIEN.
(NAAB ExNST FLOEXS) .

Bij 't kruis op den heuvel, daar buigt zich
Een zwerver en leunt op zijn staf
Daar ziet hj, met tranen in de oogen,
In het dal op de woningen af.
Ja, tat is zijn dorpje, tat gloeiend
Zich uitbreidt b j t avondzonrood I
Nog eens mag zijn, voet bet bereiken,
Nog eens mag hi,j 't zien voor zjjn dood.
Daar staat nog hat kerkje op de hoogte,
Zoo net en zoo wit ale weleer
Slechts werden de linden wat zwaarder
Slecbts werden de graven wat meer .
De oude put is bezocht ale tevoren
Moeders huisje kjjkt uit tusschen 't groan
Aan wie of bet thane mag behooren?
Wat of zj daarbinnen wel doen?
Daar is veal tat gansch nieuw is geworden
't Jong geslacht eischt verandring en pleats
Het verbouwt zich de dorpen tot steden,
En verandert de stilte in geraas.
Zie, hat beekje ruiscbt over zijn keitjes,
En bet kronkelt zich zacbtjes en zoet,
't Waren eenmaal geweldige waatren
Voor bet kindei jjk droomend gemoed .
Ach, de bergen, de bosschen, de velden,
Ze zijn alien germg nu en kle~gn
Ook zoo krimp t voor veroudrende barten
Elke vreugd en verwachting ineen.

?
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LEIDBCHI VISSCHEB EN JIET HAAHLEMMEH MESH.

Zie, de huisman keert weer van den akker,
't Wachtend kroost kept zjjn step en zjjn stem .
Ook de huismoeder treedt op den dorpel . . . .
H}j herkent hear, meer niemand kept hem .
DE LEIDSCHE VISSCHER
EN

HET HAARLEMMER MEEK,
tx

a

.

Na is hot Meer niet meer
Hot most zijn water missen
Het krijgt hot nimmer weer En nog wil Caubes visschen .
Het wilds-andijvie-kruid
Schudt overal zijn stengelen,
En strooit zjn pluizen uit En nog wil Caubes hengelen.
Het koolzaad zal eerlang
Hier veld b j velden kleuren
Het ploegpaard komt to gang -En nog wil Caubes peuren .
Haast hoort men bier glom
Het kraaien, tokken, kakelen
Van 't borate hoenderdom En nog wil Caubes schakelen .
Och Caubes! 't Is edaan
De hekken _zi~jn rhangen
Dear is in t Meer voortaan
Voor u slechts sub to vangen.
* Het beweerdo recht der stad Leidea op den droogvallenden
bodem van bet meer, op grond van hear reebt van visscherj, en
d~_d o_vei gw erde procedure given aanleiding W tot dozen mjnen
, en den ITden in
IIIdeD Haarlemmer-MeerZang, na den Ieten in
Zie op blz. , , van bet IIde en , van bet voorliggende Dl .
Caubes i~ min of meer de Leidsche uitspraak van den in die stad
onder de Peueraars niet ongewonen naam van Cobus, verkort voor
Jacobns.
Het wilds-Andijvie-kruid .
De bodem van hot Haarlemmer Meer kwam nauwelijks boven, of
hjj was ook op vole plaatsen ale overdekt met Cinerarza palu, tris,
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WAARSCHUWINGEN . - HERINNSRING.

Moeras-Aechkruid, dat reusachtig opschoot, r jk bloeide, en zjjn
zaadpluis op den wind ver en w jd overal bj,j wolken henenzond,
'a tot in Amsterdam verspreidde. De polderlieden noemden daze
plant Wilde Andijvie, wegens de gelijkenis van bet bled .
't Bonte hoenderdom .
T Dit kleine notabel stukje zal ik bier nog bij verhalen, dat men
vermoedt, dat de eieren van de hoenderen en eendenin de Beemster
thane meer opbrengen den to voren al de visch, die in de Beemster
ward, gevangen."
LEEG}HWATER,

Haarlemrnermeer-boek (

Uitgave van van Hasselt,

, bl.
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WAARSCHUWINGEN.
Pink rozen near uw lust, en last bet boompje snoeien
Hoe meer gjj snoeit en plukt, to milder zal bet bloeien .
Maar last geen ruwe hand in 't plukken kracht gebruiken
Want die de wortels ophaalt, doodt de struiken .
En die de struiken doodt, heeft weinig recht tot toornen,
Zoo bij zijn vingers kwetst aan scherpe doornen .
HERINNERING.
Neen, ducht niet dat one hart, lief jongsken! u vergeet,
Schoon reeds ten derdemaal, de herfstwind, in zijn waren,
Uw graf'e onkenbaar maakt met afgescheurde br&ren,
En immers, rinds een tweets l jaren,
Een dochtertje in one huffs uw leege pleats bekleedt .
Neen, ducht niet dat uw beeld t erugwijkt uit onze oogen,
To midden van de vreugd, die thane one hart vervult
Waaraan we op nieuw, Godl of ! van blijdschap opgetogen,
Een aardig wichtje drukken mogen . . . .
Neen, ducht niet, dat g j ooit vergeten worden zult .
Der oudren hart is trouw bet last zijn kroost niet varen,
Al offren zij bet Gode en teggen 't welgemoed
Terneer in 't donkey graf, om voorts omhoog to staren
Geen nacht des doods, geen macht der jaren,
Scheidt hen volkomen van bun bloed
Geen nieuwe vadervreugd, geen andre moedersmarte,
Geen goddelijke troost, geen bovenaardsche vree
Verdooft zi,jn beeltnis in dat haste,
D at nooit z}jn kindren telt, of telt de dooden mee .

Ach, 't was me een zware gang, toen 'k, met een hart vol tranen,
w dierbaar lijkje bracht, wear 't rusten zou in de aard.

)

HERINN&BING}.

Hoe liefl}jk was die plek, door eikjes en platanen
En bloeiende kastanje omschaduwd en bewaard!
Hoe lieflijk was dot uur . Het zonlicht was oars 't dalen,
Maar deed z}ln ondergaande pracht,
Met tmtlend rood en good, door 't dichte lommer pralen,
En wierp zijn laatste en schoonste stralen
In de open grafkurl near, waarin gij werdt verwacht.
k ban op 't kerkhof thuis 'k hob in die twalef jaren,
Waarin ik voeren mocht den herderl jken staf,
Er beurtelings in ieder graf
Met velerlei gedachten moeten staren
Ik wacht er al de dooden af
En immer was 't mij good, in 't wachten op eon doode,
De groan heuvlen rood to gaan,
Bij meni horde zerk en menig zachte zode
Herin'rend, peinzend, stil to staan .
k zwierf er veal, en long met ongewL se traders
Diets don 't geval alleen bestuurde er vaak m}jn voet
Maar, rinds dien avond, spreekt hot blood,
En goat dot kerkhofhek niet open , voor mijn schreden,
of 'k west, waar ik hat eerst miln schreden wenden moat .
Dat hek . . . . Mijn kind ! wanner, bij sehoone zomerdagen,
Het lied doe nachtegaals tot over 't kerkhof klinkt,
Uw moeder uitlokt om to hooren wat h j zingt,
En ze oars mijn zijde treedt longs bosch en doornehagen
Ale zip dot hek genaakt, hoe zie ik haar meteors
Reikhalzend gluren door do rotors,
of zij, door 't hooge gras en 't la a lommer hears,
Een blik mocht werpen op den steers,
Dien w j . zoo wel to vinden waters.

Dan gaan w j zwijgend voort . Eon zucht mag ons ontglippen
Doch gaan van beiden spreekt, zij soma de lust ook groot .
Maar eindlijk . . . . 't Is genoeg! Uw naam moat van de lippen,
Uw naam, m jn hove naamgenoot!
Dan schetsen we ons uw beeld, in 't spelen, staamlen, koozen,
In daUrtle kindervreugd of ongestoorde rust,
Dat zachtblauw oog vol liefde en levenslust,
Die wangen frisch als lenterozen,
Dien mood, die stervend nog ons handers heeft gekust .
En 's winters, als do storm door buiten
Door witbesneeuwd geboomte vaart,
En 't ramm'len van de vensterruiten
Ons, met ons lief gezin, eon , dichten kring doet sluiten
Rondom den huisel~~ken
ken hoard
Als wij, omringd van al de spruiten,
Ons door de goedheid Gods gespaard

IIET KBUIB. - LIEDJE.

De jongste op moeders sehoot, een andre aan hair voeten
op 't kleine stoeltje neergehukt
Een derde aan vaders hart gedrukt Niets din erkentnis wezen moeten
Voor wit ons oudrenhart verrukt
Dan gait wel nooit het oog, met innig welgevallen,
Van blij gezicht tot blij gezicht,
of 't hart gedenkt u, dierbaar wicht
Eu zegt Ziedaar zijn plaits hier is hij uitgevallen .
Dan stijgt in moeders oog Wel vaak een stills train
En vaders stem verflauwt, to midden van 't verhalen '
Zijn kroost ziet hem verwonderd aan,
Onwetend dat hij denkt, hoe thins de bleeke main
Uw graf verhcht met koude stralen,
Neen, ducht niet dat ons hart, lief jongske I u vergeet
Maar gij, gedenkt gjj in dat Eden,
Waar g~",_ in Jezus arm, van smart nosh tranen west
Nog soma - ik zeg niet aan ons lead
Maar wel aan onze teederheden ?
Daar west gij met wit liefde ons hart u heeft bemind
Een liefde, die u 't hail der heemlen met beni~dde
Maar, als uw Heiland rlep, bedroefd , en nochtaus b jde,
Tot u kon zeggen Ga, mien kind!
BET KRUIS .
Met begrijpen zal 't niet gain
Grijp hat onbegrepen aan.
LIEDJE .
Als ik een woord van wjsheid moist,
Ik zou hat gaarne spreken,
Om vroom bedrog en achterlist
Den buigbren nek to breken .
Bezat ik kracht van scherts en luim .
Die zette ik graag op renten,
Voor die ons altUd schuim voor kruiuL
En sehjjn voor wezen venten.
Zoo mij een tuchtroe waar bedeeld,
Zjj zou de schouders streelen
Tan 't nietig yolk, dat altjjd speelt,
En kibbelt b j z}ln spelen .

$
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Had ik den toon van d' echten troost
Straks wei d die aangeboden
Aan wie vergeefsche zuchten loost,
En roept tot valsche goden .
Maar wilt mijn keel een lofgezang
Behoorhjk aan to stemmen,
k nam een kaars en zocht zoo lang,
Tot ik aan 't hart mocht klemnien
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Een man, die, aan beginsels trouw
En zonder blaam of vreezen,
De opgaande zon niet eeren zou,
loch heden noch nadezen.
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ONTDEKKIN GENT .
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k vond een man, eon man van taal,
Eon man van stalen mood,
Erin man van onvermengd metaal En toch van vleesch en blood .

L

ci
k vond een man, met ijs omschorst,
a
Voor lof en naspraak koel.
Maar, in hot binnenst van sun borst
Vond ik eon warm gevoel?ca

c

~,

~

k vond eon man, ten strijd gereed,~
~'
En vaardig toe to slaan Maar, sehoon h j van zijn wang niet glee
Gag 'k in jn oog eon traan .
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k vond eon man met yr}ien nek,
Van eedlen geest bezieid $uist kwam hid uit z}ln bidvertrek
Hlj had voor Clod geknield .
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MEDEBROEDER.

dmbtabroeder - Foei!dat's}jfenkor

S

Sleehts Medebroeder toont gevoel.
Qprechtheid, warmte liefde vrede
't Komt alles met & t dodo mode .
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LAN EENE ACHTTIEtiJARIGE .

AAN EENE AOHTTIENJARI'G .
November brengt geen malsche rozen,
Ueen zilverbianke lelies aan,
Dan die op maagdenwangen blown
En op haar voorhoofd opengaan .
Hij draagt een krans van gels bladeren
op lokken, haavloos en doorweekt,
En 't hart van 't laatste bloempje breekt
op zijn onstuimig naderen.
Toch viert ge u* jaardag, lieve sehoone!
Door storm noch regenvlaag bedroefd,
Gerust dat gij noch bonte krone
Noch groenen bladerkrans behoeft.
Toch brengen we u een handvol bloemen,
Maar bloemen van een andre gaard,
Dan die de herfstwind vaagt van de acrd,
En koel ter dood durft doemen.
P j brachten gaarne t' alien tijde
ons kransjen aan een frissche jeugd,
Die in haar jonkheid zich verb jdde
Met tintelende levensvreugd
Maar vlochten onze schoonste rozen
Het liefst om dat gezegend hoofd,
Pat vroeg in hooger vreugd geloofd
En 't bests had gekozen .
Aandoenlijk straalt, bij hooge jaren,
Beproefde godsvrucht met haar hcht
Om 't zilver van besneeuwde Karen
En eerbiedwaardig aangezicht
Maar wear wij bruins of blonde lokken,
Een voorhoofd zonder kreuk of voor
Zien glinstren van dien zachten gloor,
Hoe wordt dear 't hart getrokken !
Dear zjjn juweel noch goudglans noodig,
Noch paarlen, kwistig uitgestort,
De bloemkrans zelfs is overbodig
En deed aan 't zedig schoon to kort .
Eon reins blik nit zielvolle oogen,
Een glimlach van 't gerust gemoc d
Toont daadhjk den geleenden glued
Z jn blinkend onvermogen.
believe, dear we uw jaarfeest vieren,
Een wensch is 't, die ons hart vervult
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bCHEIDLNG .

Dat altjd u dat schoon moog sieren,
Dat siert en geen versiersel duldt .
De frissche roos der maagdenkoonen,
Wat is zij bij dies zachten gloed,
Die uitstraalt, waar in 't stil gemoed
Geloof en liefde worsen?
Een ijd e jeugd is t eerst geweken,
Onzuivre weelde snelst ears 't end
Vergeef's gepoogd door duizend treken,
Eein schoon to redden, dat j schendt!
Dear is geen schoonheid meer~beveiligd,
Daar is geen langgerekter jeugd,
Dan die bewaakt wordt door de deugd,
En die de godsvrucbt heiligt .
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De lelie zal niet haast verwelken,
Schoon ook de hitte 's middags prangt,
Die 'e morgens vroeg in de open kelken
Den koelen dauwdrup r%lklijk vangt
Maar als de morgenwmd de droppers
Uit speelschheid wegkust van de roos,
Dan dunrt de vreugde eon korte pool
Haast kw}jnen bloom en knoppen.
O hove Lehe, die onze oogen
Aanschouwen in hear morgenstond,
Van zuivren hemeldauw betogen,
Drink aan dat vocht uw hart gezond!
Streelt de uchtendkoelte ook u de bladerea,
Bewaar uw schat, bewaar uw hart,
En last zj,jn adem, tot uw smart,
Dat heiligdom niet naderen!
Ontplooi, bjj 't brandendst middagstralen,
Geheel uw stille bloesempracht
En, waait eon stormwind door de dales,
Buig seer met ootmoed, rijs met krachtl
Vervul de lucht no van uw geuren,
Als de avondzon in 't westen blinkt
God zal u, waar zip nederzmkt,
Zjjn bloemhof waardig keuren,
SOHEIDING .
Onze wegen scheiden,
Maar ons hart blijft eon
Immers is ons beiden
Edne hoop gemeen
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OVERGANGEN.

En de dag zal komen,
Is reeds in 't versehiet,
Die ons vereent met alle vromen,
En voor altijd to zamen ziet .
Onze wegen brengen
Over berg en dal,
Naar het God gehengen
En besturen zal
Liefde doet ze kronkelen,
Maakt ze ruw, en vlak
Tot waar wij't vredig lieht zien vonkelen,
Van onder 't veilig vaderdak.
OVERGANGEN .
Ach, hoe vele
Groene, gele,
Brume, roode,
Bontgekleurde,
Halfverscheurde,
Levend doode,
Zwartgevlekte,
Met het stof des wegs bedekte,
Dorre blaan
Kraken op de wandelpa~n!
Zie ik omhoog
Kaalheid en naaktheid en dood treft mjgn oog
Hoekige takken en knoestrige armen,
Sprokkels, geschikt om den haard to verwarmen,
't Ledige nest in den schuddenden top
Maar aan de twijgen de wordende knop.
Heden, stormen, aarde en zee beroerend,
Morgen, regens alles met zich voerend,
Heden, luchten, ondoordringbaar grauw,
Morgen, nog een plekje waterblauw
Nog een zonnelonkje, nog een lachje,
Toegeworpen aan het krimpend dagje,
Maar dat treurig wegsmelt en vergaat,
Als een glimlach op een krank gelaat .
Nog weinige dagen
Van viagen en buien,
Uit zuien
En westen, met gieren en jagen,
Met blazes

W

OLITYTAB FLI~NDI . - EEN NEDEttLANDSCH LIED.

En woelen,
En joelen
En razen . . . .
En 't Noorden last zijn edam voelen.
Die machtige edam overwint .
Het tierende oproer is bezworen
Uit onrust wordt de rust geboren
De winterslaap der aard begint.
Hear sleep? Haar dood
Dus naakt en bloot
Ter proof gegeven
Aan de ongena van koude en vorst,
Die 't hart doet stilstaan in de boat,
En toornig optrekt tegen 't levee .

November.

Maar nears! de hoogste goedheid wsakt .
De hulp genaakt,
Zoo trouw ale teeder.
Een donzen vlok, ears zachte pluim
(Een zweemsel van bevroren schuim),
Dealt dwarlend neder .
Straks volgt hear uit de grauwe lucht
Een dichte vlucht,
Met zwervend zweven .
Gij weet niet of zj naakt of wijkt
Maar als zij emdli k nederstrijkt,
Is 't koestrend wmterkleed geweven,
VOLUPTAS •FLE TDI .
Wat 's de sehoonste en zoetste users,
Die u de oogen ken doers schitteren?
Wear een edelmoedig hart
Krimpt van onverdiende smart,
Zonder to verbitteren .
EEN NEDERLANDSCH LIED .
Nederland, m jn Vaderland !
Hoe fier staat, ears uw roemrijk strand,
De aloude leeuwbanier geplant,
Poor Belg, nosh Frank, noch Brit to roov& u
Hoe sier jk prijkt, op 't spits der lane,
De onschendbre hoed des vrijen mans,
Omslingerd met een lauwerkrans
Oranje Boven!

KOPhkU N BLWILOFT .
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Naderland,, mz~n Vaderland!
Een naam, een roem, een eendrachtshand
Omsnoert uw burgers hand aan hand,
Bij vrije vaart en voile schooven
Hollandia, elandia,
Iet Frisia, Brabantia,
Sticht, Overstieht en Gelria Oranje Boven .
dierbaar erf, gehaald nit zee !
Wat vijand dreige aan grens of see,
Gij kept de spreuk . ,, JE MAINTIENDRAI " ,
Den cooed door ti,~ d noch lot to dooven,
't Bloed, dat zoo dikwijls heeft gevloeid,
Dat voor uw eer en yr jheid gloeit,
En gaarne ruw laatste schans besProeit" Oranje Boven!
Nederland, mijn Vaderland!
Doe Nassaus oud verbond gestand,
En stel uw lot in Godes hand,
alien, als de vaadren, 't kroost moet loves
Blijf trouw en edel, vroed en vroom,
Rust waakzaam, zonder blaam of schroom,
Bij uw Oranje- en Vrijheids-boom -Oranje Boven
~~onings Ver~'aarda g.
KOPEREN BRUILOFT.
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AAN ALzIDE .

Ach, melieve, weak een feest!
Welk een vreugde voor de hasten,
Die, in voorspoed en in smarten,
Steeds gezegend zi,~n geweest,
Door de liefde van dien God,
Die de schaal houdt van ons lot
.
Ach, melieve, welk een dag !
Daar we een zestal frissche sAruiten
In de minnende armen sluiten,
Met een stillen, dankbren lack,
Waar een traan zich mee vereent,
't Lieve jongske nageweend .
Ach, melieve, welk een dank,
Welk een schaamrood nederknlelen
Voor den Herder onzer zieleu
'elk een davrend lofgeza,ng!
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UUM CU UUE. - JAN. - MEIZANG,

H j schonk liefde en overvloed,
Gaven, krachten, troost, en cooed .

Maart

.

En, to midden van 't genot,
Hoeft de boezem voor jn ooren
Deze bede niet to smoren
,Spaar onz' echtknoop machtig God!
,Spear
de kindren ! Schend, o Heer !
,Omen schoonsten krans niet weer ."
SUUM CUIQUE .
(NAAR $uCHEET.)

t

Bioem der Amandelen!
G}j vliegt de Lente voor en, op haar naadren,
Bestrooit gij 't pad, waar lange haar voet zal wandelen .
Aanvallig Klokje!
Van 't sneeuwkleed, dat van de aarde is opgenomen,
Zijt gj teruggebleven als een vlokje.
Bedeesd Penseetje !
Gjj zegt ,De Roos zal komen als ik we ben."
Goed dat z}j komt maar blijf nog maar een beetje .
G}j z jt, to midden
Der zustren, de priestresse, zilvren Lehe!
Wanneer zip godsdienst houden en aanbidden .

Maar, Lelie-stengelen!
Voor onze ruikers z}jt gil niet gesehapen
IIw pleats is in de handpalm van Gods Engelen,

a

JAN .
Jan was ter preek bij Dominus Verschrimp .
Het stuk was ,wel doorwrocht", en wel verdeeld in deelenj
Maar Jantje zei ,Wet ken 't mij schelen?
,Heel fijn gekorven maar niet krimp!"
MEIZANG .
LAN MAEIA.

Nu zich het aardrijk opendoet
Tot vrooli'k groen en , blijde knoppen,
Nu voel ik ook in mun~ gemoed
De dichtaftr weder kloppen.

A

G

IN MEl.

"
a

Nu 't nachtegaaltJ'e wederom
Een lied zingt in den hagedoren,
Nu bljf ook k niet langer atom,
Maar hef weer aan als voren.

(

Maar t eerste hedje dat ik slack,
Maria! most uw ooren treffen
Het is een lan beloofde zaak
En die ik ~asg
g vereffen.
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Wat denk ik, als ik denk aan u
kind reeds minch,
Die 'k a s acht'arig
,~
En als volwassen Jonkvrouw nu
Niet min bemin jk vinde?
k denk aan deze uw lentedag,
Dees schooners voortijd van uw levers
Genet hem, daar uw hart het mag
HzJ is van God gegeven.

Pink rechts en links zjn boat gebloemt,
En hoor den wildzang onder 't lommer
De reins vreugd, waarop hjj roemt,
Aanvaard ze vri van kommer .
' '
Aanvaard ze, met een bhlden geest,
Als nit de goede hand des Heeren
Een dankbaar hart genet het meest,
En kan het best ontberen.

IN MEI .

G

~

Wat zing ik, daar het roosje knopt,
En gouden regens en sermgen
En mei met bloemen ataan gepropt,
En alle vogels zingers?

Gij west een lentedag is kort
ZiJn weelde telt maar weinige uren
't Gezang verflauwt, 't gebloemte dort
De hefde Gods zal duren.

G

Zs

Laat mj rusten aan uw boezem,
Scheppmg Gods
in lentedos
Met diem krans van appelbioeaem .
Met then zachten rozenbiosl

S

~Tir'ENVBLCHTJ . --- AAN MIJNIC MOLUN$.

Dat uw glimlach dat uw blik,
Dat uw adem mij verkwikk',
Dab uw stem m j toe koom fluisteren,
Wear ik eeuwig near wil luisteren .
Van m}jns levees lento spreekt g}j .
Lentevreugd
der blijde Jeugd!
U bemin ik nog, al weekt„ gil
G}l verheugt zoo lang g~ heugt .
Van de lento mijner Min
Vlecht gjj zoete woordjes in,
Van de bloomers, die nog geuren,
Al versehoten ook hear kleuren .
Maar uw zachte fluisteringen,
Hemelzoet
Voor mijn gemoed,
Raken goddelijker dingen
Dan g}j zelve smaken doet
Van eon lento, die niet vlucht,
Van eon eeuwge balsemlucht,
Wear de rozen nimmer Borden,
Lobes nooit bezoedeld worden.
'k Zag u, in mijn winterdroomen,
Met uw krans,
in vollen glens
Uit de sneeuw to voorschijn komen,
Even heerlijk, , docht me, als thane
Maar wear bhjft mjn schoonste drop*,,

Dear ik u to aanschouwen koom'

Zeg mij, zal ik ook zoo spreken,
Als die lento me ears zal broken?

STEENVRUCHTEN.
Gij zegt Uw verzen hebben PIT.
Ik noem 't eon sTEEN, wet daarin zits
En wien hot kraken moog behagen,
'k Zal mijn gebit er niet aan wagers .
AAN MIJNE MOEDER.
Aeh Moeder, welk eon Bag van diep en droef ontroer~~ ,
Als eeneklaps, onverwacht, met donderend gedruisch,
De koets, bestemd u nit ons madden weg to voeren,
Aanrolde, naderkwam, en stilstond voor one hizis .

VEAPOUZIRU.

't Portier gaat open, en de tree wordt neergelaten .
Hoe klinkt die bel en breekt de harten van uw .roost !
Uw gads staat en weent maar zucht noch tranen baton
Gig kleedt u tot den tocht, en spreekt een woord van troost .
Reisvaardig, neemt gj~, met bet oog op (hod geslagen,
Een moedig afscheid van 't verslagen huisgezin
Betreedt bet voorvertrek, ziet voerman, paarden, , wagon . .
Maar wacht tot hooger wenk u zeggen zal Stiff= in!
Die wenk b jft aehter. Uur aan uur vervult zijn rondo,
Met p jn z~jk wachten, hoop en vreeze, mood en angst.
Uw afreis b jft bepaald, maar onbe-paald haar stonde,
Ons voorwerp steeds van schrik, U, dikwijls van verlangst.
Op sans, wat ommekeer! Het rjjtuig, weggereden,
Haalt vrienden, zusters af, bestemd u voor to gaan .
Uw . diepbedroefde kring omhelst u wel to vreden
Gj ghmlacht, maar met ernst, en - houdt hat reiskleed aan .
VERPOOZING.
't Bezig . leven sleept m j voort
Met zjn last en lusten
Laat m}l, in dit liefljjk oord,
Van mjjn zorgen rusten !
Vriendschap opent mij does dour,
Tusschen loof en blossom
Rozen van den zoetsten geur
Draagt z}j aan haar boezem .
finder 't half verborgen dale,
Lachen vreugde en vrede .
Zoo mjj bier een doyen stale,
'k Bracht dien zelf dan made .

Voedsel zal bier aan 't gemoed
Noch den geest ontbreken,
Waar men van 't waarachtig Good,
't Echte Schoon lean spreken.

't Word des Heeren vied ik bier
Tot mijn troost en stichting
'k Breng or zelf eon deal of vier
Waarheid en verdichting.
Moogljjk wordt een ankle maal
Eigen dichtgeest wakker,

NIBLS sTUCHFLBTa .

Als ik langs bet mastbosch dwaal
Of den boekweitakker.
Moogl k . . . maar geen plannen, neeni
Thuis mood 't werk mjjn lust zjn
Rusten kom ik bier alleen
En de rust moet rust z jn .
NIELS STOCKFLETH,
PREDIHANT IN FINMARKEN .
Geb,

, Oven .

.

BRIEP LAN BEN AMBT BROBDBR.

College, 'k boor u somtjjds zuchten
Dat gij een standplaats hebt,

Waarin uw ziel, b} weinig vruchten,

Nog al mishagen schept.
De menschen wilt g~
" niet betichten
zi,j meenen 't wel met u
Al vallen j om u to stichten
wet onbeschaafd en ruw .

Tien jaren hebt gjj reeds gesleten
In wet ik nu en den
Het eind der wereld hoorde heeten
Ook heeft bet dear wet van.
Want als de klei tot over de ooren
U overdolven heeft,
Of ge in den vloed zit vastgevroren,
Wie weet er of gij leeft?

wet mij betreft . . .

~.G j hebt mooi epreken",
Voorzie ik dat gig zegt
,Die in zoet Hollands schoonste streken
Uw tent hebt vastgebecht
En die, vervelen u de boeken
En boomen altemet,
En hof en hoofdstad kunt bezoeken,
En gaan nog thuis to bed ."

't Is wear de hemel z j geprezen!
Tk ken licht dankbaar zjjn.
En uw vertrooster moeilijk wezen,
Al doet uw lot mij., p}ln .
Ik spear u dus m jn wjze lessen,
Maar wil, zoo gij 't gehengt,
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TUCKFL~TH.

Collega Stockfleths werkkring schetsen
Zie zelf waartoe dit brengt.
Collega Stockfleth is to vmden Maar wie bezoekt hem ooit? -In 't woest gebied der noordenwinden,
Met enkel sneeuw bestrooid,
Zijn oog wordt niets dan wildernissen
Met boom noch struik gewaar,
En moat ook zelfs dit uitzicht missen,
Twee maanden van hat jaar.
want dan vergeet ten eenemalen
De zon dit aaklig oord,
Waar ze anders nog wat bleeke stralen
Door mist en navel boort,
Genoegzaam om to doen gevoelen,
Hoe naar hat schouwspel zij
Van grijze rotsQn, bruine poelen,
Gemonsterd op een n j .

Wie onzer kan zich denkbeeld vormen
Van dien gerekten nacht
Als onophoudel jke stormen
Betoonen al hun kracht,
De jachtsneeuw giert, de stortsneeuw dondert .
En, zj ook 't haardvuur .heat,
Geen mensch zich van den r}lp verwondert
Aan dear- en vensterreet
Dan worden, voor zijn vuur gezeten,
En luistrend naar 't geweld,
De lange wren, her gesleten,
Door Stockfleth nageteld.
Dan mag h j m jmren aan de dagen
Van 't schoon en drok weleer,
Die hem den degen voeren zagen
Voor 't vaderland en de ear .
Dan mag hjj, als t uitzmnig oaten,
't Geraas, 't gejoel, 'tgegons
Het beurthngs schor en gillend gieren
Hem wakker houdt op 't dons,
Bj 't flauwe lamplicht om zich staren,
Te midden van 't gedruisch,
En denken aan die v r hem waren
Bewoners van dit huffs,
Als hjj, hot heilig ambt bekleedden
Met onbeneveld hoofd,
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Tot eenzaambeid en aakligheden
Hen hadden ultgedoofd
En die, als tintelende vonken
In grauwende asch versmoord,
Tot zinloosheid zjjn weg ezonke
In dit afgr~s jk oord.
Calleg a Niels heeft zi •n
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En toont het metterdaad
Voorzeker lief tot in t gebeente,
Dear hij hear nooit verlaat .
En 't zegt met wemig stompe Fmnen
En Lappen, vuil en dom,
Een reeks van jaren to beminnen
In naam van 't Christendom .
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College Stockfleths combinatie
S uit half een Neerland in
Zijn kudde is een geheele retie,
En alles Lap of Fin .
Hier hoort men somtijds wel eens klagen
~Dat huisbezoek valt zwaar!"
Maar zoo wij Stockfleths arbeid zagen, ,
Wij onderdrukten 't mean

,
a

a

Laat on hem volgen op die reizen,
Van I,skoud oord tot oord! Dear zit hij neer in z ,n gepeizen
Het rendier trekt hem voort.
Reeds gaat de tocht met trage stepper,
Want nacht en duister dealt
De grove tent der grove
rove La en
Wordt voor den
gehaald.
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Men veegt tern j de losse vlokken
Men strooit den grond met rjls
Men spent het doek op negen stokken,
Near Fmmaansche w s .
In t madden zal het haardvuur branden
Reeds maakt de rook begin
En Stockfleth kruipt op knee en hander
Den lagers kegel in,
Het reingezelschaP volgt die schreden,
Geen naam van schreden waard,
En sleet op kruishngsche onderleden
Eon cirkel om den heard.
Straks zal de honten lepel rondgaan
En, dank zjj 't heihg vuurl
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Terwil die nectar zich last pooien,
Ligt, bij denzelfden glued,
Een grout stuk rendlervleesch to ontdooien .
Dat aanstonds dienen moet .
De kousen i) hangers vast to drogen,
En benglen, van hear steak,
Den drinkenden voor news en oogen
Maar dat duet mete ter zaak.

j

•

Koude en vermoeidheid jn vergeten,
De durst in 't eind gelescht ,
Men spitst zich slechts opt keurlg eten,
En glimiacht al ziln best .
,God zij voor 't warme huffs geprezenP'
Roept ieder bljj to moe
En Stockfieth zegt, met minzaam wezen,
EI bibbrend „Amen" toe .
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De rook, het vuur, 't getrouw betasten,
De tong van 't hondenpaar
Zal rae een eind doers zien ears 't vasten -~
Het oogenblik is dear .
Een Lap neemt aan het vleesch to hakke
Hid knelt, de bill rljst op . . . .
En, eer de grage honden 't pakken,
Vliegt stuk bij stuk in 't sop .
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Nu duet men 't vuur verdubbeld knappen
Ni wordt de glued eon hel,
Tot grout verma,ak der kleine Lappen
En van hun vetleer vel .
Gollega zou 't zich minder troosten,
Zoo w jken moog jk wear
a
Maar last ins hemels naam zlch rooaten,
Een roemloos martelaar!
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Met vloeibre sneeuw van mood tot mond gaan,
Voor langer den eon uur .
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NIELS BTUCKI'LfiTfl .
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Zoo hj maar eens zich om kon wanders,
Z}jn glued was ras gebluscht
Bat voelen z n bevroren lenders
Waarocet tentdoek rust .
Maar vleesh en soap z}jn near behooren
Elk p jst de lekkeri j
Den Pap') is zelfs een brood besehoren
Een mes en vork daarb~j !

£isan Uk de komagen

reikvn, en met zacat graz
') Prt+dIkant.

een aoort van ~lj , }aaxzen, die
ngevutd zen.
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NIEL~ sTOCHFLETH .

En is de maaltijd afgeloopen
En Gode dank betaald,
Dan fluks den pelszak ingekropen,
De deken opgehaald
Men strekt zich boogsgewijze neder,
Geljjk gestopte worst,
En elke Lap legt trouw en teeder
't Hoofd onder 's buurmans borst.
Zoo slaapt men, onder 't dak van lUnen
Gezelhg en gerust,
En last bet flakkrend vuurtje kwUnen,
Of uitgaan, near zijn lust .
De morgendisch vereischt geen stokers,
Voor d' onverweekten Lap
Toch zal men mooglijk nog eens poker,
Ter eere van den Pap .

)

't Gebed gedaan, 't ontbijt genoten
De vrienden makers beast,
Het rendierspan dient opgestooten,
En wie weet wear bet graast ?
Het vee to zoeken staat den Lappen
Op vr}j wet zweetverlies
De Pap, door been en weer to stappen.
Zorgt dat h j niet bevriez' .
In 't eind, de dieren en de manners
Staan hij ende in bet rond
Nu wordt er ijlings ingespannen,
En men vertrekt terstond .
Door sneeuw- op sneeuwveld gaat hot verdeY
Met klinglend belgeluid,
Het zweetend schaap, de koude herder,
Elk in zijn berenhuid.
Maarde Opperherder in den hoogen
Ziet op die sledevaart
Gewis met welgevalhge oogen
Want Hem zijn lief en waard
De liefde, die de sneeuw durft tarter
En in geen " s bevriest,
't Geloof, dat ook in Lapache harten
Zijn waarde niet verliest .
)

LUnen _ linnen . Pe gelljk lUnwsad.

BLOEIENDB LINDE.

BLOEIENDE LINDE.
Died dringt de wortel door,
Die 't oog ontvlucht
Hoog stijgt de stain hervoor,
Hoog in de lucht.
Ver breiden, met een zacht ontfermen,
De takken, als weldadige armen,
Zich over 't lager groeiend kruid,
Naar alle zijden, hefdrijk uit.
De koele schaduw strekt nog verder,
En lokt de kudde met den herder,
Des middags, op den zoom van 't bosch,
Ter sluimrlng gait in 't koele mos .
l Taar het verst reikt de geur van de geurige bloesems,
Die de twijgen bezaaien, omlaag en omhoog,
Zij verbergen zich needrig en zedig voor 't oog,
Ma,ar verkwikken veel hoofden en zalven veel boezems .
Arm en rijk vangt dien geur, en bij dag en bij nacht
Wordt de linde gezegend en dank toegebracht .
't Blind en hulpbehoevend zieltje,
Lang van 's levens last vermoeid
Ruikt hem bij haar spinnewieltje
,Kindertjes! de linde bloeit!'
Op bet ziekbed neergezegen,
Haalt bet teringachtig wicht
Dezen geur nog eens terdegen
op, en lacht met bleek gezicht.
Voor haar open venster, staken
(Komt hij ook hun neusjes raken)
Broertje en zusje 't vroolijk spel .
De oudste heft zich op de teenen,
Gluurt vernoegd naar 't bedje henen
,Zusje!" vraagt hij, ,ruikt gij 't wel?"
Zelfs de ruiter, op de heiden,
Waar die geur hem tegenvaart,
Kort den teugel, stjgt het paard,
Om bet plekje to onderscheiden,
Waar de balsemwolk van stijgt,
Die zoo koestrend nederzijgt .
Als bij, met geslaakte toomen,
Toestapt op de lindeboomen,
Zien z}jn bruine wangen bleek

G}EEN ENGEL.

Beelden uit bet diepst verleden,
Enkel liefde en llefljjkbeden .
Maken hem den boezem week .
Onder 't lommer zit de W .p
jze
Met den leerhng aan z jn voet,
Starende op den achtbren grijze,
't Oog vol eerbied en in gloed .
Naar den blondgelokten sebedel
Wordt de stramme hand gestrekt
't Voorhoofd- streelt zij, breed en edel,
En de geest wordt opgewekt
„Drinq diep door, eedle geest!
Orn to stealer to stijgen .
Maar hoe hooger gij reest,
Leer des to lager, in liefde, to nijgen
Tot wat, zwak en beproefd,
Uw beseherming behoe ft,
En haar inroept met hopen en zwijgen .

Zeist, Juli .

Vermenigvtcldiq en verbrei-d
Uw kraeht, uw werk, uw zegen
Maar glimlach zacht een lijdend mensehdom teger
Ver relict de LIEFDE, verst MET LIEFLIJBHEID."

GEEN ENGEL.
Gij zit geen engel, maar een mensch,
Mensch vol bekoorli kheden
Een engel heb ik noolt aanschouwd,
Een mensch, als daar ik u voor hood,
Maar zeldzaam op lien treden .
Gij zijt geen engel, maar een mensch,
Waar menschen roem op dragen
Een mensch aantreklUk, geestig, goed,
Met fielder hoofd en r jk gemoed,
En 't oog omhoog geslagen.

Gj zjjt geen engel, maar een mensch,
Al hebt ge een englenharte
Al hebt ge eens engels hulp en troost
Besehikbaar waar een menschl jk kroost
Den doyen voelt der smarte .
rij

zijt geen engel, maar een mensch
neem geen englenwieken !

b

VOLSSLIED. -- GEEN G` ENADE .
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HET HAA ILEMMERMEER DBOOG GEMAAST.

Maar wend uw voet vaak near mijn dear,
En last mijn huffs den nardusgeur
Van awe liefde rieken.
YOLKSLIED .
Wij zijn kindren van ons land,
Vrije Batavieren!
Bloemen van den waterkant
Ons den hoed versieren.
't Water dreigt, maar krljgt ons nlet,
Achter onze dijken,
En de verste zeeplas ziet
Onze vlaggen prijken .
Dankbaar dienen we omen God,
Eeren onzen Koning,
Slechts op trouw aan 't hoogst gebod
Wachten wij belooning.
Helden zijn wij voor hat recht,
Nlet in 't oproerschreeuwen
Aan de Oranjevaan gehecht,
Nederlandsehe leeuwen .
GEEN GENADE.
A.
't Is wear, hier is een glasruit stuk,
En dear is een dear, die niet sluit
blear 't gansch gebouw is heerljk . . . .
B.
bT een .
't Steekt to hoog boven de anderen uit .

i

HET HAARLEMMERMEER DROOGGEI AAKT .
.

Nu, kom eens uit uw graf,
Gij puik der Molenaren, )

S
S

Dat, in dozen mtjn IVden Haarlemmermeer-zang (zie Nr . I, II Pn III op bl .
van hat voorliggende Dl ) met bet
.
van bet llde en op bL
,
en
,
puik der Malenaren, de oude Rgpsc~he Molenaur van den IIIden bedoeld wordt, de
hat
aerate
plan
tot
droogmaking
van hat H . M. heeft ingediend,
man die in
behoeft evenmin hier opgemerkt to worden ale dat de woorden Zuig haast uw
tong gezond Ann de uiers van de koeien, aan hat krachtige very van Vondei „©p
hat Uitmalen van hat Haerlemmermeir, aan den Leeuw van Hollant" (
) ontleend zjjn .
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BOEM . -- a&NOT.

En zak bet Zuider-Spares
Eens in een schuitjen af!
Nu, klim dies dijk eens op !
Gij hoeft niet meer to vragen
Uw vijand hgt versiagen,
Uw zielsvreugd stijgt ten top.

Nu, geef van vreugd een schreeuw,
Nu, schud uw manes statig
Uw fierheid is rechtmatig,
Oud-Hollands trotsche Leeuw!
„Zuig beast uw long gezond
Aa,n de uiers van de koeien",
Die 't mid triumflied loeien
op d' overwonnen grond.
Geluk, m}jn Vaderland!
G eluk, geluk, mijn Koning !
Volharding vindt belooning,
Volharding en verstand.
Gij rukte ,t zwaard niet bloot
Gij bet bet in zijn scheede
G~,j
in vollen vrede
Uweeer en erf vergroot .
Uwe

Heb dank, almachtig Heer !
Uw guest mocht ons bestralen
Gij deedt onszegepralen
Aan U-alleen zp de . eer.
Bljf die ge one zit geweest
Bestel bet zaad den zaaier,
Een dubbele' oogst den maaier,
Heel 't yolk een dankbren geest!
I.
ROEM .
Pat 's aardscbe roem 't Vermolmend host,
Dat in den nacht der wereld lichtte,
Maar, b}j, den dag van 't J'ongst gerichte,
Als morsig vuilnis wordt beschouwd .

Ult bet Hoogduitsoh .

II .
GENOT .
Aardsche lust is haast genoten
Wjjn is 't, op een zeef gegoten.
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UIT MOEDERS NAAM.
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BRIIILOFT MIJNEx JON( STE ZIIBTEx.

Het is niet om de vreudd to storen,
Die voorzit aan deer I ijden disch,
Indien zich hier de stem laat hooren
Der Moeder, die afwezig is
Niet om een wolk van smart to brengen,
Waar wiles licht en glans moet zijn,
En in den feestelijken wijn
Een bittren drop to mengen.

~I

Laat lieve Bruid ! dat traant'e bli'ven
Dat uit uw oogje dringt en breekt
Om uit uw hartje t weg to drjjven,
Ziedaar waarom uw Moeder spreekt .
Het laatste rimpeltje moet wijken
Van t voorhoofd, dat een bruidskrans tooit Kom, last uw Moeder, flu of nooit,
Het van uw slapen strijken .
Gij weet toch, lieve ! dab uw cozen
Voor haar geen doornen z }jn van smart,'
Of slechts met fletse verven blozen,
Voor 't uw gemis betreurend hart.
Betreurend? Neen! dit is geen treuren,
Dees zachte weemoed baart geen, pjjn
Wie op die w~}s bedroefd mag z}ln,
B ijf ik gelukkig keuren .

~'

't Is waar . . . haar waarom toch dit schreien ?
Ik schrei niet daar ik tot u s&preek .
't Is waar, hier is een moeilijk scheien
Maar is uw Moeders hart zoo week?
't Is waar, hier rUzen vele zorgen
Maar lieve, hebt g j niet bemerkt
Hoe God uw Moeder heden sterkt?
En zal HJi' 't ook niet morgen ?
Hoog z} n m(Jn wren, klem mjJn krachter.,
't Geschokte lichaam krank en broos,
Mjn dagen lang gerekt, min nachten
Maar al to dikwijls slapeloos.
Veel troost, veel vreugde neemt gij merle . . ,
Doch w}j genoten veel en lang
Uw waar eluk eischt al min dank,
En was albijd mijn bede . J

,

UIT MOEDRRS NAAM .

Uw trouwdag heb ik vaak versehoven
Mijn stervensuur scheen zoo nabij
En zou ik flu mijn God niet loves,
Die hem doet opgaan, ook voor n j?
Zijn wijsheid riep van uit ons midden
Een ander dierbaar laves af
Maar ik mag, op den rend van 't gr tif,
Zijn goedheid nog aanbidden.
Aanbidden, ja en met u alien
op luiden toon Hem danken, dat
Hij nog zoo schoon een straal last valleu
op 't haast voleindigd levenspad .
$om Bruid! dit traantje zj hat leate!
W=j, weenen niet „wj zjn verblijd
w~ wiles dat gig vrooiijk zit,
w j zijn hat zelf, mjjn baste !
Niet wear, mijn Gade! wij zijn blijde,
w j zij n hat beiden, gij en ik?
wij juichen op dit feestgeti~de
Het is een heilig oogenblik .
Lang kondt ge aan dazes dag niet danker,
of dacht uw ljdende Eega flood
Maar God, m jn dierbare Echtgenoot!
Wilde ons dies semen schenken.
Komt, last ons Hem vereenigd prijzen,
En voorts getroost zijn in ons lot!
Door duizend guest- en trouwbewjzen
Bljft hij een algenoegzaam God .
Last ons de have Dochter zegenen
Voor al de vreugd ons aangedaan,
En hear met moedig hart ontslaan,
Met helder oog bejegenen .
Last ons den braves Bruigom toonen,
Hoe gansch volkomen one gemoed
Hem opneemt bid one viertal zones,
Hem liefheeft als ons eigen bloed
Last zijn gevoelig hart niet lijden,
Gees oogenblik benepen slaan,
Als deed hij dear een misdaad aan,
Zich zichtbaar to verblijden .
omt, Zoon en Dochter ! komt, knielt seder
Hier is uw Moeder in den geest.
flier is flat hart, zoo trouw en teeder,
Dat oog, flat in uw boezem least .

VLEKKEN IN DE EON . - JONQELIN(sCHAP .

F

Hier is hear moederlijke zegen!
Aanvaardt dien! Hij , zal met u gaan,
En (hechte er God zi~n zegel ears!)
Op blijde en donkre wegen .
VLEKKEN IN DE ZON .
De Eon heeft vlekken dat is wear,
Maar wordt ook luid genoeg verkondigd .
Zij is 't getroost. .Dit spijt hear maar
Er wordt zoo vrees jk op gezondigd,
JONGELINGSCHAP .
Treedt vroolijk, treedt met fierheid op,
Rechtaarde Jongelingen!
En plukt den schoonsten rozenknop,
Waarvan de dichters zingers .
Voor u is 't, dat hij geurt en gloeit,
Met droppels van een dauw besproeid,
Die op de blaadren wiegelt,
Wear zich Gods zon in spiegelt .
Treed vurig op, treedt moedig voort,
Van God geschonken Zonen!
De lauwer, die uw oog bekoort,
Zal u den schedel kronen .
Test tae hij strekt zich near u uit!
Het glinstrend zwaard, de zilvren luit,
Zoo machtig in uw vmgeren,
Wil hij met loof omshngeren .
Treedt lachend op met scherts en zang,
En siert de gouden lokken
Met eppenloof en wingerd-rank,
Van mirtegeur doortrokken .
Gevoelt bet bruisers van uw bloed,
De spanning van uw kracht en cooed,
En last de zucht tot daden
Zich in uw blik verraden .
Maar houdt den boezem onbesmet,
En treedt on refine wegen,
Hebt eerbied voor des hemels wet,
Behoefte ears 's hemels zegen
Beheerscht u zelven hebt de kracht
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DBIE JONGEL NGEN. -

s

MET ZEN ACHTEN.

»

Te huivren, wear de zonde lacht,
Den mood om God to vreezen,
Om kulsch en vroom to wezen .
DRIE JONGELINGEN .
(NAAR UNLAND.)

Drie jangelingen togen dwars over den Rjjn
In gindsehe kleine herberg, dear moeten zij zijn .
rLaat proeven, kasteleinse ! uw beston wijn en bier,
En breng ons zonder dralen uw mooie dochter bier!"
r ,Mijn bier en wijn mi,~'nheeren . zjn krachtig, frisch en klaa
Maar ach, mijn mooie dochtertje, ligt op de zwarte bear .""
De knapen traders binnen, en maakten goon gedruisch
Dear lag bet mooie dochtertjen, in 't enge planken huffs .

En do eerste jongling rukte den hoofddoek snel omhoog,
En zag hot mooie dochtertje . . . . Eon traan blonk in zijn oog.

Ach, waart gij b jven levers," zoo sprak hij, ,beeldschoon kind
'k Had van den dag van hedon u teer on trouw bemlnd !"

De tweede jongling haalde den hoofddoek weder neer,
En keerde zich near 't venster toe, en weende zoo zeer
,Aeh, ligt gij dear ter neder, mijn allerliefste schat!
,Ik hob zoo menig jaartje u teeder hefgehad .
De derde heeft den hoofddoek weer spoedig we g gerukt,
En op hear bleeke liPP en eon stiJ ven kus godrukt
~~
,U mindo ik large jaren, u min ik ook nog, flu.
,Mijn lief, mijn uitverkoren! voor eeuwlg mmn ik u .
„MET ZEN ACHTEN ."
(NAAR TIORDSWORTE),

Wat ken, in 't Gooi, eon schuidloos kind,
Met rozen op do frissehe kaken
Dear 't nits den levers in zich vindt,
Van dood of sterven makers '
Een meisje trippelde ears mijn zij
Van zes, of moog jk zeven, Karen

s
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MET ZEN ACHTEN . "

Vat schitterde dat oogje blij
Van onder 't zwart der hares .
Een aardig lachje, zacht en sehoon,
Ontblootte hagelwitte tanden,
En vormde een kuiltje in iedre koon,
Wat bruin van 't zonnebranden.
,'k Vroeg Met hoe velen zijt gij wel?"
Ze list niet lang op 't antwoord wachten,
Maar vroolijk keek ze, en wide snel
, ,We bennen met zen achten ."
,Zoo!" wide ik, ,dat 's een heel gezin
,Dan zult ge de oudste wel niet wezen?"
, ,Ness, krek de jongste," viel zij in
,Maar ik kan toch al lezen ."
,En wet does de andren?" vroeg ik. , ,Twee"
Was 't antwoord (kort, om tijd to spares)
, ,Twee onder dienst, en twee near zee,
, ,En een woont heel to Bares .
, ,Twee liggen er op 't kerkhol seer,
, Het eene een zusje, 't andre een broertje
„,En alder-aldernaast, mijnheer !
Dear woos ik met mijn moertje ."
,Twee onder dienst, en twee near zee
,Een heel to Bares - 't is gees reisje ! . . . ,
,Maar gig felt ze allemaal nog mee
,Niet wear, mijn bests meisje?"
, ,En den de twee op 't kerkhof nQg!
„Want wij zijn met zen achten, west u?
r ,U ziet die hooge boomen toch?
, ,De twee daaronder die vergeet U .""
,'k Vergeet ze niet, maar aardig wicht!
,Zoo, in de sehaduw van die boomen,
„Een broertjen en een zusje ligt,
,Is 't achttal den volkomen?"

• Hun grafjes zijn„vlak bij malkaar,
,,,En o! zoo dicht bj~ moeders huisje .
• Last zien! Ben stag of twalef maar
ieder staat een kruisje .
,

,op

MALT EN TOOK .
„ „Ik zit er dikwijls, 's morgens vroeg,
„ » Of tussehen twaleven en tweeen
, „De kousen, die ik Zondag droeg,
, „Die heb ik dear gebreeen.

,

, ,En 's zomers, a het avond wordt,
n 't hooge gras terneergezeten,
,Brengt moeder dear mi,jn tinnen berg
„, En schaft mj,~n avondeten.

,, Het eerste stierf mijn zusje Brech
, , Wat lag ze lang in 't bed to klagen!
„ „God nam op eens hear pijnen weg
, „Toen werd zij uitgedragen.
, „Toen kwam ze op 't kerkhof, kort b}j't hek,
, ,In 't graft vlak naaet een iep zoo'n dlkke
„,We speelden dikwi,jls op de plek,
, „Mijn broertje Jan en ikke.
„ „ ' t Was zomer maar toen 't winter werd,
„, (De sneeuw lag dik op 't doornenhegje)
, „greeg Jantjen ook de koorts, heel hard,
„En grog heel gauw near Brechtje .'"
A
,,Maar dear hij flu naast Brechtje ligt,
,En nimmermeer met u ken spelen
,Tel nog rein over, aardig wicht!
G~j zit - met u hoevelen?"
Het meisje sloeg hear oogjes neer,
En stood een poosje in gedaehten
Maar eensklaps riep ze, als de eerste keer
„ „Wel heersehap ! met zen achten ."

f

,,Maar zoo Gods englen Brechtje en Jan
,Bjj Jezus in den hemel braehten?"
Ja, dear praat moeder ook wel van . . .""
„Goad! met hoevelen blijft gij den?"
, Wel . . . . Ik zou meenen . . . . met zen achten." "°
MART EN TOOK .

Wat een lied ken doen behagen

Is de toon,
Is de meat.
Wear die goed zijn aangeslagen,
Is een sehoon
Pat volstaat .

KERSTFEEST . - HEMELVAART .

Echte Kunst, near recht en reden,
Dringt op meerder schoonheen aan
Maar bet oor is reeds tevreden,
't Hart getroffen en voldaan .
Toon en meat doet leege galmen
Klinken als verheven psalmen,
Zich in toon en mast vergissen
Godentaal hear werking miss-en .
KERSTFEEST .
Laat ons met de herders Keen
't Heilig kind begroeten,
Z fiend b}j zjjn , kribbe staan,
nielen aan z~,Jn voeten,
Denken aan bet hemelsch lied
Van Gods englenreien,
En bij 't wonder, bier geschied,
Dankbre tranen schreien .
Sluiten we in ons innigst hart,
Vat onze ooren hooren,
Met de maagd, die moeder werd,
In gepeins verloren
Wjjken wij niet van dit Kind,
Eer we ons vergewissen
Pat ons hart bet teeder mint,
En niet meer ken missen.
Variant

Eer wij zeker weten
Pat ons hart bet teeder mint,
En niet ken vergeten.
HEMELVAART .

"at staart gij, met kortzichti ga oogen,
op d' ondoordringbren hemeltrans ?
Dear houdt een wolk uw Heer omtogen,
Gansch oogverblindend door hear glens.
Wat wenscht go u wieken, wenscht u krachten
om op to varen wear Hij leeft,
Die zelfs op vleuglen van gedachten
Het heiligdom niet binnenzweeft!
Ach . leer in eigen boezem delven
Misleid u niet, tot enkel smart
En vraag, b}j hemelsch licht, uzelven
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ziE OP ! - NoG EENS

DE WAARHEID ENZ. - WAARHEID, - BEGIIAFENIS•

n Woont reeds de Heiland in m}ln hart?
,Wend Hem, die opvQer in den hoogen,
n ook dear een zetel opgencht,
Zoo dat Hil, near jn alvermogen
n En liefde, ook dear een hemel sticht?"
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Blinde stervlin~! die dear meant,
Als gil weent
,,God is verre!"
In den donkey licht de sterre .
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NOG EENS

DE WAARHEID LILT IN 'T MIDDEN,

De waarheid ligt in 't midden
M~,jn vrienden. is dat wear,
Dan lit zi' heden elders
Dan heden over een jeer .
De waarheid ligt in 't midden •
Als ik 't gelooven zal,
Dan ligt de waarheid nergens,
Of ligt ze misschien overal ?

~'

~,

De waarheid hgt in t midden . .
n~h sukkel ! zwi toch stil !
't midden
,De waarheid hgt
.
, Wil zeggen tie llgt wear ik wil,„

in

WAARHEID .
(NAAB RuCEEnT.)

Waarheid ie het lichtste spel van alien,
Doe u voor gel,~k gj zjjt
En vrees geen dan dit verwijt .
UIt uw rol to zi,).'n gevallen .
BEGRAFENIS .
Ween, trouwe LIEFDE, weep
BiJ 't scheiden van uw bloed
Gevoelloos w ezen als een steep
Bewhjst geen vroom gemoed .

~'
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OPVOEDING .

't GELOOF

bhjft evenzeer
Den blik naar boven slaan
De christen daalt in 't graf slechts near
Om heerlijk op to staan.
God, U looft ons hart,
U prijst hat bij dit graf,
Dat uw gena, bij zooveel smart,
Zoo schoon een HOOP ons gaf!
Het aterven is gewin,
Voor die op Jezus ziet
Hjj ziet den open hemel in,
En d' open graf kuil niet .
Gij, die eeuwig leeft,
En eeuwig leven doet,
De troost, dien Gjj in 't aterven geeft,
Is onze gansche moed!

wii

zaaien hier een zaad,
Verderflijk, zwak en tear
Maar, bij den jongsten dageraad,
wekt GU hat op in ear.

Vg.

HILLER.

Dees proof van 't vuig gewormt
wordt, voor 't verbaasd heelal,
U tot een evenbeeld hervormd,
Dat U aanschouwen zal .
PV

EDIN -.

(NAAR BCCBERT.)

Nooit kon ik den kunstgreep leeren
Om mijnkindren to dresseeren
Daarom zijn z}l opgegroeid
Als hun vader, onbesnoeid .
Maar, wanneer ik 't sours beproefde,
Heeft hat toch dit nut gehad,
Dat het aan m jzelf iets gladschaafde, dat de schaaf behoefde .
lets niet alles daaglijks toch
Haakt hat bier en elders nog .
Moo~ jk, dat zich Alles gladde
Zoo ik meer tuehtmeesters hadde,
Naamlijk kindren op to voen . . . .
Doch met zeven kan ik 't doen .

NOa EEI WENK. -- HTT ZELMANSHUIS .
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NOG EEN WEND.
Zoo e u goede menschen op wilt voeden, ..
Veins net! Wie ge ook zit, wees die g,}~ z ,lt!
Waar de kinderen een rol vermoeden, . .
Zilt gij 't spel en al uw mvloed kwilt .
Aan wiens blik de waarheid zich onttrekken,
Hoe de leugen zich verbergen moog
't Godlijk en hat Kinder-oog
Zullen beide ontdekken.
De aerate deugd is Waarheid . Heb dan moed
Waar to wezen gj zijt groot en goad.
* Vg. Pus SILEsIos .
HET ZEEMANSHUIS .
Bouw een huffs voor Janmaa t op!
Zet een anker in den top
Laat, om hem to praaien,
Hollands viag er waaien .
Bouw bet sierlijk, bouw hat stark,
Ruim en deftig als een kerk,
Binnen knap en buiten,
En met groote ruiten .
Maar verlok hem door Keen mooi
Yang hem niet ge jk een proof
Laat hem in zijn vrinden
Ware vrinden vinden .
Janmaat is niet veal gewend!
Veeren laten zonder end,
Vijf en twintig jaren
Voor zijn slaapbaas varen .
Nieuwe slaapbaas, wie gij zijt!
Scbrijf je niet .met dubbel krjjt,
Jan zal al zijn dagen
Van uw lof gewagen .
Spread zijn kooi gehjk, t behoort,
loud de kapers van zijn boord,
Zorg Keen liffelaffen,
Maar wat goads to schaffen.
H ebt gjj dan nog bovendlen
Wat voor hem op 't hart missehien,
Ik wed dat hid luistert,
Waar hem liefde kluistert .

~,

`

,

~a G~~ ~uC ~tr~C~G~cCwztG tG~G~YCC tG~--irf~ G.,-~r'G~?G~,xrG~<G`~W.~ ~~V~ Gi,`
AAN MIJ IE BINDEBEN . - LOTWISSELING .

AAN MIJNE KINDEREN .
Kindren ! leert u vroeg gewennen
Te aller tijd,
Gods alwetendheid to erkennen,
Waar go ook zij .
Hen, die overal beseffen
God is hier!"
Zal geen pijl des Satans treffen,
Hoe hIj zwler .
Opent -gij des morgens de oogen
Voor hot hcht,
Denkt "Op mij staart nit den hoogen
Gods gezlcht."
Op uw rustbed neergelegen,
In den nacht,
Zij dit denkbeeld u ten zegen
„God geeft acht."
Waar zich ooit uw voeten keeren,
God gaat mee,
Over bergen, heiden, meren,
Zand en zee.
Niemand kan die hand ontvlieden
Of dien blik.
Baar die troost van brave lieden
U geen schrik!
Ach, bet is een vreeslijk vreezen,
Waar men vreest en beeft,
Van dien God gezien to wezen,
Door wiens zorg men leeft .
Ach, het is eon hooploos hopen,
Waar men hoopt en haakt
Aan die trouwe hand to ontloopen,
Die gelukkig maakt.
LOT WISSELING .
Velk eon vreugd in uw jeugd, welk eon gloed in uw bloed,
Welk eon glans op den krans uwer hefde,
Welk eon vonk in die oogen, vol zorgloozen mood,
Welk een speelzieke lath op die lipjes zoo zoet,
Eer de smarts des levees u griefde!
Manx waar was toen die Vree, die uw harts thane smaakt
Die uw hoofd met haar gloor heeft omtogen
Waar die Kracht, die uw boezem flu nlmmer verzaakt,

ONBEREIBBAAR.

IN DEN HERFBT.

Waar die Hoop, die den bloc op uw wangen bewaakt,
En de tranen verdrjft uit uw oogen?
Welk eon smart voor uw hart, welk een zwaard voor uw ziel,
Welk een wolk, welk een nacht op uw paden,
Welk een storm op de speelreis der zorglooze kid,l
Als uw afgod op eenmaal zijn voetstuk ontviel,
Om het ledlg van 't hart to verraden !
Maar daarna - welk een licht voor 't beneveld gezicht,
Welk een balsem voor 't snerpen der wooden,
Welk een anker van troost, welk een adem van rust,
Als uw lippen de voeten uws Heilands gekust,
En uw ziele haar God had gevonden!
ONBEREIKBAAR .
(NAAB BUCKEBT.)

Is iets voor uw bereik to hoog,
Gij- moet den blik niet derwaarts keeren,
Tenzij dan met zoo scherp een oog
Pat u doet zien ,Ik kan 't ontberen ."
IN DEN HERFST .
Hebt gij nog een lath,
Late Najaarsdag?
Hebt gij nog een lonkje ?
Wekt ge in mj,~n gemoed
Weer een glimmend vonkje
Van den ouden gloed?
Brengt g}j aan mijn hart
Weer die zoete smart,
Eens mijn welbehagen,
Als ik, jongeling,
In de Octoberdagen
Door de wouden ging?

Geurt mij in de lucht,
Ruischt mij, in 't gerucht
Van de dorre bladen,
Zweeft mij, in hot rag
Van de najaarsdraden,
Op dees koelen dag,
Stijgt n j, uit hot bosch,
In wiens bonten dos,

v

IN DEN IU t ST .

i

Daalt mijnit de hemelen,
Door wier bleek azuur,
Alle tinten wemelen,
In dit plechtig uur,

£

Spreekt mij,'k west niet hoe,
Heel 't Verleden toe,
Zonder stem of woorden?
Hoor ik, in 't verschiet,
Nagalm der akkoorden
Van mijn eigen lied?
't Lied, de mjjmering
Van den jongeling,
Die zijn weeks snaren
Stemde naar den toon
Van de vallende blaren
En 't stervende schoon ?
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Wien 't, g als de zon haar dwarse stralen,
Op lindetop en beukenkruin,
Deed lichten over rood en bruin,
Een wellust was door 't bosch to dwalen,
En, in den koelen najaarswind,
Eens ruim en zuiver am to halen,
Die steeds den Herfsttjd heeft bemind?" i)

M

Hij mint hem , nog. De Lents van zijn levee
Is nu voorbj, met al haar gear en gloed
De Zomer kwam, en heeft hem meer gegeven
Dan ooit zijn Lents had vermoed.

~

, Welk een schat van frissche liefdeknoppen
En levensbloemen, rijk en boot,
Ontbloeide er vroolijk, op zi n grond,
H j uw licht, o mijn God, en we regendroppenl

j,

Da,ar is geen vreugd voor 't menschljk hart to smaken,
Geen 't menschlijk harts waarde vreugd,
Of, meerder dan de droom der jeugd,
Mocht z}j zijn hart gelukkig waken .
In hefde rijk, in zegen . .k,
rism hopen
Nog rijker, steunende op zin
,j God,
Roemt hjj op aard ztjn zahg lot
En ziet den hemel open .
) Zfr Dl. II bl.
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en vv . Najaarrmymering .
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ZEN LIED OM BEOBIJDIIia .

(lean weemoed meer geen mjmrend zich onthalen
~p teugen van gemaakte ellend . . . .
Wel heeft hj,~ ook de smart gekend,
Maar als een bad, om 't weeks hart to staler .
En zoo dat hart ook nu hat Herfstgetjjde
Nog liefheeft, en zijn ernstig schoon
Aan de oude luite ook thane een toon
Ontlokt, die toon klinkt bl jde .

Want wat des jonglings hart,
•
in stills stonden
Van zoete mijmer~~,,
Deed zuchten is voorl j,
En wat hat zocht, gevonden.

En ziende hoe de dag der dorre bladeren
Zi~jn schoonheid heeft, zijn glimlach, en zu~n licht,
Ziet hjj, ook zelf een glimlach op 't gezicht,
Met iedren Herfst, den Herfst des Levers naderen .
EEN LIED OM BEVRIJDING.
.
NEGEN JAAB LATEE VERHOOBD.

Laat de ketens vallen !
Breekt, Rerbreekt hat juk!
Vrijheid is voor alien

Noodig tot geluk .
Menschelijke harten,
Die dien schat besluit
Brengt hem ook den zwarten,
Stelt niet larger nit!
Laat de ketens vallen!
Breekt, verbreekt hot juk
Vr jheid is voor alien
Noodig tot geluk .
Jezus is gekomen
Tot uw yolk en huffs
Zegen doet Hi,j stroomen
Van zijn kribbe en kruis.
Allen wil Hjj nooden,
Stiller iedre pjjn
Laat zijn vredeboden
Vrjjheidsboden zjn!

Laat de ketens vallen!
Breekt, verbreekt hot juk!

NOa LEN LIED UM

VBIJDING. - VADERS VEDELDEUNTJE BIJ DR WIEG .

Vriaheid is, voor alien,
Noodig tot geluk .
i oort, het lied der eleven
Ruischt van strand tot strand
,Machtigen en braven
In het vrije land!
Last ons weldra hooren
,'t Lied van de overzij
, nw i zijn vrij geboren,
,En wij waken vrij!"
Laat de ketens vallen!
Breekt, verbreekt het juk!
VrUheid is voor alien
Noodlg tot geluk.
NOG EEN LIED OM BEVRIJDING.
MERBELIJH HORTER DAN RET PORIGE.

Och, Neerlands machtigen en braven!
Verbreekt ons juk
Brengt, brengt uw arms negerslaven
'.Uoch eindlijk, eindlijk nit den druk.
wij z n wel zwarten,
Maar hebben harten,
Zoo goed als gij. ,
En zoo uw harten beter zjn,
Verlost den de omen van de pijn !
Veel lijden wj.
VADERS VEDELDEUNTJE BIJ DE WIEG .
Daar was een kleine jongen,
Fiedeldo, fiedeldom, fiedeldie, fiedeldooi,
Daar was een kleine jongen,
Zijn moeder vond hem mooi .
Zijn oogjes blauw en klaar, en
Zijn neusje lief en fijn
Zijn mondje, voor zijn jaren,
Zoo proper, als 't kon zijn
Zijnhandjes als satjn,
Zijn jfje, wear men kijkt of tuurt,
Zoo wel gevormd, zoo goed gevuld
En 't hear, dat uit jn mutsje gluurt,
't Is net of 't al wet krult!

VADERB VEDELDEUNTJE BIJ DE WIEG .
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Daar was een kleine jongen,
Fiedeldo, fiedeldom fiedeldie, fiedeldooi,
Daar was een ileine jongen,
,
Zijn moeder= vond hem mooi,
Zjn vader zei Wi~fwees met mall
Uw uiltjen is geen valkje .
Fiedeldo, fiedeldom, wat was 't geval?
De moeder hield van 't sehalkje
De vader? -- Niemendal .
Daar was een kleine jongen,
Fiedeldo, fiedeldom, fiedeldie, fiedeldomt,
Daar was een kleine jongen,
Zijn moeder vond hem zoet,
Hij was des nachts zoo rustig
Hi lwam een . keer drie vier, met maar
Ian zoog hij maar eens lustig,
En daadljk sleep hid wear.
Gezellig was hij zeer.
Sours lag hij, langer dan een uur,
Met open kijkers, zonder dorst
Wat kon hj,j kraaien tegen 't vuur,
En hunkren our de borst
Daar was een kleine jongen,
Fiedeldo, fiedeldom, fiedeldiet, fiedeldom,
Daar was een kleine ,jongen,
Zi,jn moeder vond hem zoet .
Zijn vader zei Wijf, wees niet mall
Het is een lastig kwantje.
Fiedeldo, fiedeldom, wat was 't geval?
De moeder hield van Jant J'e,
De vader? -- Niemendal .
Daar was een kleine jongen,
Fiedeldo, fiedeldom, fiedeistok, fiedelstreek,
Daar was een kleine jongen,
Die op ziln vader leek.
Een aardje naar zijn,vaartae,
Dat sat er stellig in
Zijnhoofdjen en zijn haartje,
Zjin neusje en zjjn kin, .
't Leek alles maar of min .
Als moeder hem in de oogjes zag,
Ward haar gemoed zoo vol, zoo week,
mdat hp, zei ze, met den dag
Meer op z}ln vader leek.
Daar was een kleine jongen,
Fiedeldo, fiedeldom, fiedeistok, fiedelstreek,
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GULDEN LEO . --- LI&DERKRANSJE VOUR DE JARI(E MOEDER.
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Daar was eon kleine jongen,
Die op zj,jn vader leek.
Maar vader zei Wjjf, wees niet mar !
Het is een ee "k asp,'e!
Ei edeldo, fiedeldom, ~wat was ,t geval?
De moeder hield van 't knaapje
Do vader? -- Niemendal.
GULDEN LES .
Maak een dag van den nacht, door in 't donkey ook geen
Dan werken des lichts to verrichten.
Maak eon nacht van den Cag, door stilzwjlgend elkeen
Met uw rust en uw kalmte to stichten .
(Lie SIMON METAPURASTES, over JAcoBUS JUSTUS .)
LIEDERKRANSJE VOOR DE JARIGE MOEDER .

I.
Gij zaagt u gaarne heden
No eons eon lied'e toe edacht
Maar hebt om wi'ze reden
Het maar niet al to vast verwacht,
Nu kom ik er met Acht .
Hier zi n or Acht mj n waarde !
Meer danJ grJ oort of o t voothe en
op uw vorjaarfeest gaarde
Acht van uw Man-alleen .
En dit is Een .
U ge~ -lders de andre Zeven
Daa,r Moeders immers gansch en gaar
In hare kindren levers .
Is 't bj eon enkle twi felbaar
Van u is t dubber waar.
Moeder, die wij lovers
En lreven toederlJr k,
U zeegne God hierboven
Met liefdeblijk op bl jk!
Hjj is zoo ri'k.
J
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LIEDERBEANBJE VOOR DE JARIGE MOEDER .

II.
ONZE OUDBTE.

Marten is ons oudste kind
Wat zal van Marten groeien ?
Een man van geld of van bewind,
Veel koeien en veel moeien?
Een man van tabberd, zwaard, of pen?
Een man, geljk ik zelver ben?
Een rijmelaar of preeker?
't Is apes gansch onzeker.
Maar sehoon dit onzeker j
,.
En lang onzeker blijve
Dit, oudste Jongen ! ho~en wij
Dat vast sta en bekhwe
Dat ge edel, eerlijk, vroed en vroom,
Een Man wordt, zonder blaam of schroom,
In woord en daad waarachtig,
En aan zUn God gedachtig.

ONZE HEEUPELE.

Het hielp niet of wij wreven
Met handen warm en zacht,
Of borstelden met kracht,
En 't bloed naar buiten dreven .
Het hielp niet of wij baadden
In water zout of zoet,
In mout, in smout, in bloed,
Naar dat ons de arisen raadden .
Het hielp niet of wij streken
Met d' uitgezochtsten keest,
Met vluchtig zout of geest,
Of lichtzalf deden leken .
Het hielp niet of wij schokten
En pijnigden met kracht,
Die we nit gepaarde macht
Van zink en koper lokten .
Het hielp niet of wij smeekten
Tot God den Heer omhoog,
Of daagl jks uit ons oog
Veel heete tranen leekten .

LIEDERHRANSJL v

R DE JARIGE MOEDRR .

Het helpt niet of w}j zuchten,
Daar 't oog uw krukjes ziet,
Of, starende in 't verschiet,
Veel droevigs voor u duchten.
Ach, schoon wij handewrongen
En schreiden dag en nacht,
't Verlamde kreeg geen krachtl
Gjj blijft een kreuple jongen .
Maar, schoon wij 't graa verbaden,
Zoo 't zich verbldden het,
Dit blijvende verdriet
Kan niet aan alles schaden .
Gij hebt van God ontvangen
Gezondheid, cooed, en kracht,
Een oog dat vroolijk lacht,
En razen op de wangen .
Wil 't met den voet niet lukken,
De geest is vlug en goed.
Bij velen zweeft de voet,
Maar gaat het hoofd op krukken.
En waar 't gebrek u hinder',
Verloochning koste of smart,
't Maakt in uws ouders hart
De liefde vast niet minder.
En God verbond zijn zegen,
Dat onwaardeerbaar goed,
Niet aan een rechten voet,
Maar aan de reehte wegen.
Een kreuple voet kan brengen
Op 't smahe levenspad,
Kan voeren tot de hemel-stad . ,,,
Dat moge God gehengen.
IV.
DR OUDSTE MEISJI B.

Als ik Marie en Koosje zie,
Gaan mijn gedachten zweven
In dagen van een toekomst, die
Ik zeer graag zou beleven .

LIJ DERKRAN$JE VOOR DE JARIGE MOEDER .

Mij dunkt een vader is zoo rijk,
Wrens dochtren, beast volwassen,
Ale rozeknoppen steers to prUk,
En op zjjn wenken passers
Die in haar frisch en b j gelaat
Zijn huisvrouw ziet verjongen,
En duizend trekjes gadeslaat,
Eens door zjjn luit bezongen
Die door haar geest en vrooljjkheid
Zijn zorgen voelt verpoozen,
En door haar hand z jn weg bespreid
Met allerhande rozen .
Die in haar hart, zoo zacht en stil,
Een godsvrucht op ziet bloeien,
Die near de Moeder garden wil
En in haar schaduw groeien,
Mjj n kindren! maakt die droomen wear,
rLief levee van mijn levee!
En moog min oudste dochterpaar
Het tweede een voorbeeld geven .
V.
OITZE AFWEZI(E.

Vroegtijdig zijt gij heengegaan,
Vroe tjjdig hebt g j 't goed daarboven,
\VIA bljven, koste 't menig traan,
De hand, die gaf, in 't nemen lovers .
Vat liefde doet is welgedaan .
En thane, lief Zoontje! roept ons't lot
Ook van die dierbre plek to sehelden,
Wear w jj uw dierbaar oversehot
Een plaatsjen onder de aard bereidden .
Ook dit kost maar ook dit wil God.
VI.
Near wie hebt gij dat lief gelaat,
Zoo zuiver omgetrokken?
Dab voorhoofd, dat zoo helder staat?
Near wie die gouden lokken?

LIEDERKRAI JE Votht DE JA UE MOEDER .

Near wie dat oog, zoo biauw en zacht,
Elet stugste hart veroverend?
Dat mondje, dat zoo vriendljjk lacht,
Dat stemmetje zoo tooverend?
Naar wie ? Wjj weten 't niet. Van wien?
Och, tnocht gj 't altjjd weten
En, door op Hem, die 't gaf, to zien,
Uw lief gezicht vergeten!
VII .
AGNES.

k had in mjn gedachten
U reeds vaarwel gezeid,
U reeds in 't grafje neergeleid,
Waar wij uw broert.je braehten,
Met groote treurigheid .
Maar God heeft ons gegeven
Dat gj behouden werdt
Een groote vreugd voor groote smart

U als op nieuw het leven,
Ons een erkentljjk hart .

Tot ons geluk gespaarde!
Reeds hadt ge, in 's liemels Iieht,
Een engel kunnen zjn, lief wicht!
\Tees , t flu nog wat op Aarde,
En sluit Ons de oogen dicht.
VIII .
CORNELIS .

Zeven en een is acht!

Ze zeggen dat het wat veel is
Maar wj hebben, lieve Cornelis!
Met b jdsehap u verwacht.

Zonen hadden wj drjj
Eentje bj God, twee beneden
Wij zjn uitermate tevreden
Met nog een zoontjen er bj.
Dochters hadden wij vier
Waart gj als de vUfde gekomen,
W hadden 't niet kwaljjk genomen,
Near geroepen Welkom hier!

WIE sCHUILT ER?

DE YLINDER.

POLEMIEB .

Zeven en een is acht .
Of de achtste de laatste zal wezen?
In wolken of sterren to lezen,
Gaat boven mijn wensch en macht .
Gij zelf, mijn kleine man
Al llgt er u veal aan gelegen,
Gi zuigt en zingt maar terdegen,
n west voorts nergens van.

Er is Een die 't weten moat .
Doe H j naar jn welbehagen!
w,j zullen er met naar vragen .
Zoo als Hid hat maakt is hat goad .
WIE SCIIUILT ER?
,De Waarheid moat in diepe kuilen
,Voor de ergs Wereld zich verschuilen."

Dat 's 't oude liedje . Maar ik zeg
Zij schuilt zich voor de Waarheid wag .
DE VLINDER .
De Eon is heat, de lucht is lauw,
De hemel blauw,
De parelende morgendauw
Hangt glinstrende aan de knoppen
Van bloem- tot bloembed zweef k rond,
Zie roos en lelie, blank en bout,
De schoonste kus ik voor den mood
En zuig er amberdroppen.

* Vg.

Eens kroop ik vaakrig, moe en mat,
Van bled tot bled,
Der spijs niet, maar des levees zat,
Een walg in eigen oogen
'k Slaap in, ontwaak, verbreek mijn web,
Voel dat ik vrooljjk edam schep,
Voel dat ik twee pear vleuglen heb.
En klapwiek naar den hoogen .

SAREL ENSLIN .

P©LEMIEK .
'k Stem toe, niet ieder menschenkind
Is muzikaal geboren

AAN JONSV

UW
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V. S .

Maar krijgsmuziek, n jn bests vrind!
Is kost voor alley ooren.
Maak staat op d' allerhoogsten dank
Voor turksche trom en bekkenklank .
AAN JONKVROUW S . V . S .
Het wordt weer groen in Haarlems Hout,
De b jde vo els zingers,
De bloempjes omen duizendvoud
Door mos en graskleed dringen .
De nachtegaal is weergekeerd,
Om oor en hart to kluistren
Hij heeft den toon nog niet verleerd,
Noch wij 't bewondrend luistren.
Maar ik, ik sta voor goed gereed
Dit oord vaarwel to heeten
Dat is to doers wet gij eens deedt,
En velen heeft gespeten .
Near d' IJsel volgdet ge op hear pad
Uw moeder trouw en teeder,
En ik sla straks ter Bisschopsstad
Mijn tent gehoorzaam neder .
Toch last mijn hart de hoop niet los
U soma hier weer to vinden
Wi hebben op den zoom van 't bosch
Len huffs vol goede vrinden .
Maar de allertrouwste en bests vrind,
Die u en mij geleid heeft,
Maakt dat ik eens u zeker vind,
In 't huffs, dat hij bereid heeft .
Hoe lieflijk zal die mooning zijn,
Hoe schoon en wel gelegen !
Rondom,, een eeuwge zonneschijn,
Van bmnen, looter zegen.

Mei.

Da,ar zal 't verwonderd oog altoos
Meer coeds en schoons ontdekken,
Dear ruischt het loflied eindeloos
En niemand mag vertrekken .
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GEMENGDE GEDICHTEN .
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VIERDE BUNDLL.

De omstandigheden, waaronder het volgende liedje verbeeldt afge
Iulsterd to zijn, waren de volgende
Toen ik in
mjJjn dorp met de stad Utrecht ging verwisselen,
kon k aldaar voor de eerste twee maanden van m} jn verb f nog
geen hail vinden, maar werd met mijne vrouw en de drie jongste
kinderen bij hartelijke vrienden geherbergd . Van het overige viertal waren wjj g eseheiden. Mijn oudste zonen bleven, onder opzicht
van hunnen onderwljzer, op de Heemsteedsche pastorle, van de liefde
n jner vorige gemeente omringd. Twee doehtertjes genoten achtervolgens to Zeist, to Drlebergen, en to Ede, op bulten oederen van
nabestaanden en vrienden een onthaal, waarvoor m}ln hart hun
dankbaar bl jft .

J

DE STICHTSCHE ZWERFSTER .
EXti LIEDJE, G EZONGEN TEE BEUILOFTBTAFEL YAN EENE SCHOONZUSTE

Ik hoorde een liedjen in bet Sticht,
t Werd door een hupsehe vrouw gezongen
Zij hield op d' arm een zuigend wicht,
Len dikken vetten jongen .
Twee meisjes speelden aan haar schoot,
En luisterden naar haar mamaatje
't Een leek een roosje rozerood,
Het andere een agaatje .

a
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ok was de roes op moeders wang
Bijlang nog niet van kleur verschoten,
Al kwam er onder haar gezang,
Een traantje langs gevloten .

~l

„Ach kindren!" zong zij ,welk een smart!
m Vie had het immer durven droomen?
,,Uw vader heeft een steenen hart
,Zjn wreedheid is volkomen .

a

,Hij heeft mjj uit dat lieflijk oord,

~Waarm wjj woonden, surds wij trouwden,
„Zoo vreedzaam en zoo ongestoord,
,Alsof we er sterven zouden

a

G

DE STICHT CHL ZWE F TEB.
F Hij heeft mij nit dat dierbaar huffs,
,Waar ik hem al zl,jn kmdren baarde,
„Verraderlijk ontvoerd, o kruis .
„En 'k zwerf en dool op aarde

G
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G

„Ik zwerf in dit mij vreemd gewest,
,'k Dool in , deer vreemde stad wanhopend,
Daar mi een andre toevlucht rest
A
„Dan veemde liefde me opent.

G

„Nog ware 't mU een zoete troost,
,Indien ik bij dit ommezweven,
,Omringd mocht zijn van al mijn kroost,
Dat levers van mijn levers .
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„Maar ach, niet meer dan deze drie
,List de onverbidbre kinderroover"
(Zij trok ze dichter bij haar knie)
„Mij in mijn droefheid over.

(G
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,Mien oudste twee, m}fin zoons, n jn trots,
,Laat h j in 't ledig hues verknijzen
Zij zwerven om langs Meer en Bosch )
,Om lafenis en spijzen .

G

„Uw zusjes, foes . d e wreedaard joe b
,Ze ,t pad maar op met leege handers
ZIj waren nimmer ver genoe ,
„Tot ze op de hei belandden .

L.
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„Pat had hij Koosje nlet voorspeld,
,Toen ze, en jaar oud, reeds weggedwaald was,
„En hij mij zoo lang heeft gekweld
,Tot 't schaap weer thmsgehaald was .

Y
V

„Daar was ze ! Och arms ! welk een vloed
,Van woorden, rijmen, tranen, kussen!
,Alsof hll ze in zijn diepst gemoed
Beminde . . . En ondertusschen! z)
„.Neen, kindren! neen, hj mint u nlet
B j kan uw l jzljn niet verdragen.
Het eenigst dat hem vreugde biedt
,Is u en mj to plagen .
tiVat let hem, zu'gling! die uw dorst
„Most lessehen met vergalde togen,
„~
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Naam van een zeer bevriend Buitengoed .
. bi.
) Zie Dl.
en volgg.
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D$ BTIOHT$CHS ZWBRF~T&R .

,Dat hij u afrukt van mijn burst,
,En wegvoert nit mijn oogen?
,U wegvoert, ach! wie west waarheen?
,Ten proof aan duizend ongelukken,
,Om, voor de moeder jke spoon,
,Een koude flesch to drukken . . ."
flier zweeg zij stil en wischte een traan,
Zag strrk en somber voor zich henen,
En toen de kleine agaatroos aan
Dit deed op nieuw haar women .
,Ja vloei vrij, zilte traanstroom, vloei!

• Daar ik dit wichtje kom to aanschouwen
,Gaat niet haar hove Petemoei,
,Mjn llefste zuster, trouwen?

Men knoo t haar groene palm men breit
,Een aardig kransje voor haar vlechten
,Maar d' oudste zuster is 't ontzeid
,Hot op haar krum to hechten.
,Poor mij geen braid, geen bruiloft, neon!
,Goon plaatsjen in de bhlde reien
,Mijn beer en meester gaat erheen,
,Maar ik mag zitten schreien!
,Zoo, hij zich maar belasten won

•D er hove braid n jn groet to brengen,

,En van wat ik haar zeggen zou
,In 't zi,jne een woord to mengen!

r Ik hob haar steeds zoo lief gehad
,En noel die liefde stork vermeeren,
,Hoe moor ik, op mjjn levenspad,
Haar bijzijn moot ontberen.

•

Haar vreugde was mijn eigen vreugd,
•aar
smart alti,jd mijn eigen smarts
• H,Hoe
juichte ik in de stills deugd
,Van dat gelouterd harts!
,Hoe juichte ik in dat zacht geduld,
,Dat onbezweken godsvertrouwen!
Thane wordt haar . liefste wensch vervuld
,Och, mocht m}ln oog 't aanschouwen!

• Mocht ik maar eons dat blijd gezicht
,Zion aan des bruigoms zjjde pralen,

NINIIWE WONINq .

En blinkers van dat liefljjk licht,
,Dat bruiden pleegt to omstralen!
* Zoo 'k slechts tot een, een ~enklen zoen
,Haar eens recht zusterlijk omarmde . . .
,Mijn beer gemaal zal 't nu wel doers,
,Maar kan hij 't met die warmte?
,Och lieve zuster, lieve bruid,
,Och lieve dochter van mijn moeder!
,Mjjn hart en ziel roept voor u uit
,Tot uwen Heer en Hoeder.
„HiJ' was met u Hij j met u!
HiJ' leide u op gebaande wegen!
,En is de weg ook somtijds ruw,
,Ook daarin zij een zegen.
,Ik weet, uw echtvriend mint u tear
,Z jn trouwe min duldt gears verdenken
En Never nog heeft u die Heer,
,alien gjj, als hij, uw hart mocht schenken ."

a

Het vrouwtje zweeg. Zij zag omhoog.
Mi dunkt dat Ik haar cooed zag grijpen.
oe schie jk wilt zij uit haar oog
Het traantje weg to knjjpen .
Hoe zoet een lachje zag ik toen
Om die bedrukte lipjes zweven!
Elk van haar drietal kreeg een zoen,
Maar 't petekind wel zeven .
NIEUWE WONING .
(UTRECHT, BOOTHSTRAAT,

.)

her woon ik . Zult g j met mij worsen,
M jn God en Heer, min kracht en troost?
Hier woon ik flu met gade en kroost,
Vier dochters en drie zonen .
Uw liefdezorg heeft mj bescharen
Dit goede, ruime, stile huffs,
Waar 'k, in de stad, Net stadsgedruisch
gars, maar niet hoef to hooren .

Uw goedheid gunt, na dertien jaren
Zoo vreedzaam doorgebracht op 't land,
c

MIJN HOF .

Ook hier mijn oog naar elken karat
In 't zachte groen to staren.
Heb dank, God! mjn wensehen bleven
U niet verborgen, sclioon gesmoord .
Len stifle wensch wordt ook verhoord .
Vat zijt Gij mild in 't geven .
Wil met uw vleuglen flu ook dekken
De tente, waar uw hand ons braeht,
En last uw liefdrijke oppermacht
Otis vol vertrouwen wekken!

Adg .

.

Weer ziekte en ramp van onzen drempel
En, komt zij, heilig ook de smart
zj onze woning, zij ons hart
daagljjks meer tot tmpe

MIJN HOP.
(xxm .)
Midden in de stad heb ik een hof,
Len hof met schoone bloemen
Die bloetnen lief heeft, vindt er stof
Tot kijken, ruiken, roemen
Bloemen zoo kleurig,
Bloemen zoo geurig,
Fjn en grof.
God laat ze groeien,
Blad voor blad, knop voor knop,
En schrjjft, als ze bloeien,
Zjjn naatn er op .
Midden in n jn huffs, heb ik een hof,
Een hof met schoone rozen
Die rozen lief heeft vindt er stof
Tot kussen en tot koozen .
Rozen zoo kleurig,
Rozen zoo geurig,
Fijn en grof
God doe ze samen
Opwassen zonder smart,
En schrjve al zijn namen
Diep in haar hart.

ALLENDE STET aEN.

WASDOM TOT KLEINER . -- TWEEDE ENOP.

VALLENDE STERREN,

Volksgeloot der Lithauwers .
Zie Alb, der Nat.
bl .
.

Zaagt gij hoe die ster verschoot?
Denk, o Stervhng! aan uw dood .
Ieder kind, op aard geboren,
Doet een nieuwe ster ontgloren .

Aan zijn , dunnen levensdraad
Zweeft z j, tot zijn stertuur slaat .
Ms de dood zi n oog doet broken,
Doet hjook die ster verbleeken .
Keert zijn adem hemelwaart,
Uitgedoofd stort zij op de aard .
WASDOM TOT KLEINER.
Een kind van God wordt steeds moor kind,
Of anders is 't or goon
wu brengen onze kindren groot
God maakt de zijnen kleen.
TWEEDS NNOP .
(NAAE $UCEEET .)

De boomers, die de hagelslag
Geteisterd heeft aan hoofd en leden,
Staan weer zoo schoon men wenschen mag,
Ja, boven wenschen en gebeden.
Verborgen knoppen loerden slechts
Hun kans af, om voor 't licht to komen
Daar heeft de hagel links en rechts
Aan elk zijn voorman weggenomen .
Nu staan ze in 't eerst gelid geschaard
En wat de spits heeft afgebeten,
Wat de eerste ontmoeting wierp ter aard,
Is met eon enklen nacht vergeten .
Mijn hart! wat dient er moor gezeid,
Wanneer de stormen om u fluiten?
't Verloorne geeft gelegenheid
Aan 't Nieuwe om uit to spruiten.
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LAATSTE G}ROND. -- MAANDROOS .

WERRSLAG . - BARTJE .

LAATSTE GROND .

Of God eleerdheid smale en W}jsbegeerte spott'
„laatste grond van mjn GIELOOF IN GOD.
GOD-ZELF
MAANDROOS .
ctisAB RucsERT .

S

Een beeld der Hoop, voor die haar ziet .
De knop belooft hem schoone dingen Maar 't floddrig bloempje brengt ze niet,
G
,,
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Doch wilt niet klagen, stervelingen .
Indien uw vrengd to zeer gehJkt
p 't RRoosje, dat zoo vluchtig pr jkt .
Voor hem, die wachten kan en hopen,
Gaan maand Jks nieuwe knoPPen open.
WEERSLAG .

S
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Wilt gij nien een schoone maagd
Zee haar als j efd draagt.

CATS.

Wilt gj zien een schoone vrouw
Maak haar gelukkig door uw trouw,
BARTJE .

c
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Voor uW moole oogen, Bartje!
Had menlgeen ik Weet met wat,
Z}jn ganschen schat
Gegeven, met zjJn hartje
Maar gij versmaaddet dat .
Waar g uw oogjes wendde,
Daar werd een vonkjen uitgestrooid,
En t hart ontdooid,
Pat nog geen. . liefde kende Maar gj begreept bet noolt.
Nu z }jn die vriendljke oogen
Gesloten door een vtoegen dood
De rouw s grout,
Elk hoofd gaat neergebogen,
En seders oog is rood .
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Voorzaagt gij 't, lieve Barte ?
En wildet ge, om een enkel jeer,
Geen weeuwenaar
Met een gebroken harte
Doen weenen bij uw bear?
DE TAAL .
YOORAFGAANDE TOELICHTING.

De Volmaakte Tel der Onbekende, die bij
den aanvang van hat
J
volgende gedicht, met trekken van schoonheid, aan de oude Indische

ook zelve twel onbekend zi'noNiemand anders is bedoeld tan In lien
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vroegere, schoon niet vroegste, TAAL, onder den naam van Sanskritta
b}j de geleerden bekend welke naam de beteekenis heeft van Vol•
maakt, Volledig, Afgewerkt, en in later tjjden hear gegeven i s in
to enstellin van ton vallen nit hare meerdere of mindere verbal tering geboren (Prakriet, Pali) .
De Onbekende Moeder had waarsch }jnlijk hear verbl" f gehad in
bet hart van Azie, benoorden hat Himalaya-gebergte de hoogleeraar
Hamaker gist in hat oude Sogdiana . Vann dear moat de Volmaaktr
Dochter, aan de hand van den godsdienst der Brahmanen, eerst tot
bet noorden, en van lieverlede ook tot hat uiterste widen van India
zegevierende doorgedrongen zjjn dock geenszins tot alti,jddnrende,
noch ook tot eene uitsluitende heerschappil . Om de beeldspraak to
laten varen De Sanskrita teal, walker vroegste gedenkstukken
waarschijnljk derdehalf duizend jaren out z jn, die reeds vroegtijdig
in India zeif, op wetenschappelrlke wijze bewerkt is, en ons eene
schoone en rhlke letterkunde heeft nagelaten, schijnt omstreeks den
tpd der veroveringen van Alexander den Grooten opgehouden to
hebben de levende teal van India's bewoners to z jn, om voortaan
nog slechts in de scholen en werken der geleerden voort to leven .
Brj , hat yolk ward zij vervangen door de tongvallen der oorspronkehjke bewoners, die nooit geheel verdrongen waxen geworden, maar
zich met den woordensehat der Sanskrita batten weten to vexrpken. Het zhjn daze spraken, die in bet volgende gedicht onder de
persoonsverbeelding .der „Hindoe-dochter, die xach schoon peloo ft}'
opgevoerd zh~n terw}jl, in de eerste twee verzen van de de strophe
gezinspeeld wordt op den aanmerke ken invloed, then de Sanskrita
ook op de talen en letterkunde van bet oostel jk Azia, met name
ook van Java en den Indischen Archipel, gehad heeft .
Met de Sanskrita z}jn wt dezelfde Onbekende Moeder ooortge.
gesproten alle talen, die, van Azi~ nit, geheel Europa vervuld
hebben en, in hare hedendaagsche afetammelingen, de Nieuwe
Wereld vervullen. De eleerden verd eelen ze onder y}jf veeltakkhge
stammer all, voor Azie nog, den Medoperzischen of Iraneesehen,
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DE TAAL.

voor Europe den Grieksch-Italiaanschen, den Celtisehen, den Germaanschen, en den Slavoonschen . De poezie heeft ze in bet volgende gedicht als bet talrijk kroost eener reisvaardige, moedige,
onderwindende Zuster van Sanskrita voorgesteld, en gepoogd ze in
hare ontwikkeling to sehetsen.
Met deze voorafgaande toelichting meenen w j lezers, op dit gebied
ongeleerd, geen ondienst to hebben gedaan . Voor een uitvoeriger
onderricht verwijzen wij hen near de Akademische Voorlezingen van
HAMAKER (Leiden
) en bepaaldelijk tot de eerste in dat boekdeel,
Misschien is bet niet overbodig nog op to merken, dat gams de
naam is van den Indisehen liefdegod, ears wien auwen en flamingo's
geheiligd zijn dat Ramayana (Kama's Tocht) de titel is van een
der oudste en beroemdste gedenkstukken der Sanskriet-letterkunde,
en dat g lidftsa een der uitnemendste onder de latere dichters van
Indie is geweest. Hij leefde omstreeks den tad van Christus geboorte .
Dat de heilige boeken van bet oude IJsland den naam van Edda
dragen, Nibelungenlied de titel is van Duitsehlands beroemd heldendicht, de zangers der Scandinaviers Skalden, en die der Celten,
waaronder Ossian, Barden genoemd werden, is zekerlijk bekend
genoeg .
DE TAAL .
Met een bloemkrans om de bruins lokken,
Golvend tot de beupen afgedaald,
Mond en borst van ambergeur doortrokken,
d' Open hale van paarlengloed omstraald,
Bloemen om de zachtgezwollen lends,
Goudgloor om den zachtgebloosden voet,
Volmaakte Telg der Onbekende!
Sluimert gij aan Ganga's vloed.

't Windje speelt door hooge mango-twijgen,
En zij schomm'len zaehtkens been en weer
Bloemenstof en roods bloesems zijgen
Als een regen om uw leger neer
getaka, kakamba, en jasmjjnen
Met asoka-trossen afgezet,
Die hear sneeuw to blanker uit doers schjnen,
Walmen geuren om uw bed .
't Slaaplied zingers mommelende bijen,
Zwermende om den honigzoeten bait,
Purpren pauwen seharen zich in rijen,
Sprei~n om uw hoofd bun schaduw nit,
Stjrj~ ken met bet zachtste van bun veere,
Ter verkoeling, lanes uw bloote burst,
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DID TAAL .

Haasten zich den adder of to keeren,
Die uw rustplaats naadren dorst .
Blanke blauwe roode lotus wiegelen
Op de waatren, bruisende aan uw voet.
Wear zich zwanen en flamingo's spiegelen,
Kweelende van Kama's teedren glued
Buffels, evers, elefanten, leeuwen
Dringen dorstig door het hooge net,
Doen verschrikte kranenzwermen schreeuwen
Maar het stoort uw sluimring niet.
Ja zip slaapt. Den glens, die om hear straalde,
Als ze, omringd van 't heilige gezin,
Zegepralend van uw bergen daalde,
Himalaya . trok zip slulmrig in .
En die schoone lippen zijn esloten,
Als een roode lehekelk bll nacht,
Van wier boord de wilsheidslessen vloten,
Wear de Brahman near versmacht .
Ach ! De stem die Rama's Toeht bezongen,
Kalidasa voorgezongen heeft,
Bli'ft voortaan in de el en burst bedwon en
Tot zj. in den langen..doodsslaap sneefl
Pronk met klanken, vril hear afgeluisterd,
Hindoe.doehter, die u schoon gelooft!
Wien z~j toegelonkt heeft, toegefluisterd,
Schudt met droeven glimlach 't hoofd .
.
Ja zj,~ slaapt het aangezicht near ,t Oosten,
Levend bj den weergalm van hear lied
Slechts hear schoone Zuster ken ons troosten,
Die, zoo fier van blik, near 't Westen ziet
Die, reisvaardig, moedig, onderwindend,
't Strakke kleed om ranke lendnen gordt,
En een helm o 't oud den lokken bmdend
In den drum den volkren stunt

Die, de Ti gris lachend lanbs g etrokken,
't Machtig Iran van hear schoon vervult,
Door geen sneeuw des Kaukasus' versehrokken,
Noordwaarts blikt met klimmend ongeduld .
Ha ! Als van de hemelhooge toppen
Haar .de berglucht toestroomt, koel en
. vrij,
Voelt zjj 't hart van cooed en ,geestdr~ft kloppen
Tot een wereldheerschapp}l!

In een kloelt en talrijk kroost herboren
Roept z
„Neen ! deze eerzucht is geen droom !

S
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D~ TAAL .

M }jne stem zal elk der bergen hooren,
Van mijn lied weergalmen iedre stroom ."
En dat kroost, van schoonheen onderscheiden,
Maar in schoonheid een, near zustren aard,
fleet den stroom der stammers begeleiden,
In zijn splitsing over de aard .
Met Pelasgen, Celten en Ibeeren,
,.
Scythen Cimbren Slavers wandlen z~,
Niet gestuit door hoogten, diepten, meren,
Zee vol ijs of barre woesten j .
Met den Stier en schoone Europe zwommen
Ze over near den bloemr jk' oeverkant,
Met Ulysses, 't pijnboomhout beklommen,
Near 't Clmmerisch Schimmenland .
En alom verhieven zij hear stemmen,
Near den eisch des levees, forsch en zacht,
Met den zieldoordringend ademklemmen,
Of een weekheid, wear de weelde in lacht
op de meat van stormen en orkanen,
Of van koeltje, dat met rozen stoeit
op den toon van losgerolde vanen,
En van 't hart in liefde ontgloeid .
alom verwekten zij de geesten
Tot den grooten wedstrild van 't Gezang,
• bereidden ears de volken feesten,
Wear de galm van naklinkt eeuwen lang .
Hear, hear voorgang deed Homerus zingers,
pr hear weak weerklonken, vol en schoon,
Iliaden Edda's Nibelin en
Skaldenlied en Bardentoon .
•

Schoone Thai! Gesehenk des Allerhoogeten
U verheft ons proza , en gedicht
I of en lauwren, die wj zingende oogsten,
Z jn w}j u, en u alleen, verplicht .
Zelfverheifing ware uw eer verkorten
Onze kracht is de uwe zijn wjj rijk,
't Is door uwea rjkdom nit to storten,
Eeuwig, onuitputteljk.
Welk een lust uw ader to zien stroomen,
Diet zich voerende alles dat bestaat,
hUes, dat in werkl jkheid en droomen
't Aanz}jn aan sees menschen ziel verraadt
In then stroom, den hemel en za~n stralen,
En dat Licht, wear ells lieht nit welt,
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Zich to zien weerspieglen en herhalen,
Met de bloemekens van 't veld !
Welk een vreugd, met uwe kracht gewapend,
Voor hot oog der volkren op to treen,
D' oorlogsmoed, in vuige harten slapend,
p to Drikklen, door de stem alleen .
Volken, orsten lessen w ' to ether p en,
Onvergeetl}}k voor een wereldtjJd,
En de fierste geesten to onderwerpen
Aan lien God, wises tolk gi' zJ"
J t!
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Maar wet wellust ook, u op. uw paden
Na to wandlen door der tjjden nacht
Met u zee en stroomen to doorwaden,
't Hoofd to bien aan seesaw en ha gelJ'acht
Met de volken, dringende en gedrongen,
D' engen bergpas door to worstlen - maax,
R.echts en links van vjanden besprongen,
Bloof to staan aan nieuw gevaar!
Op hot slagveld, t overschot der helden
Met u to verzaamlen, na den stri,jd
Of den ploeg to driven door ,de velden,
In eon rustier en beter ti d,
Ale niet slechts do Jachtspiuet hgt versmeten
Voor den staf des Herders, zacht en trouw,
Maar, voor u, ook doze wordt vergeten,
Volkenbouwende Akkerbouw!

G

S~

~'

S

S

Klimmende Behoefte roept
de Konsten,
•
Iedre Konst roept meuwe
krachten op
Llke vondst dr}jft U tot meuwe vondsten,
En voert, Vmdmgrijkste! uw roam ten top .
Alomtegenwoordigalomvademen~
.Alverzorgend volgt gjj, stap_ voon step,
Iacht en levee, groel • en bloeikracht ademend,
Wetenschap b wetenschap.
Doch wie
" st hot hail dier stervelin gen,
Wien doorGod dit voorrecht word bewaard
Tot uw zielsgeheimnis door to dringen,
Die zoo veal geheimen one verklaart,
't Raadsel van uw worden, wassen, streven
In hot heihg donkey to bespion,
En den gang van ,uw onsterfl k levee
Met een sterfl}}k oog to zien?
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Hier vloeit, op de schemerige grenzen,
Aarde en hemel, stof en geest mean,
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En aanschouwbaar breekt de ziel des menschen
Door den dichtgeweven sluier been .
Hier, bier vallen stralen uit den hoogen,
Hartverheffend door bun godlijk licht
Maar ook bier zweeft one die mist voor de oogen,
Die tot needrigheid verplicht.
Gave Gods, en godlijkste alley gaven!
Gij schept volkren gij maakt menschen gj
Blijft in ons een godlijke afkomst staven,
Hoe ons hoofd door schuld gebogen zij .
• bezitten slechts, is mensch to wezen
• beheerschen, meester z,jn van de acrd
• doorzien, bet heilig schrift to lezen,
Dat bet heimljjkste openb part .
Maar die u bezitten, u waardeeren,
• doorzien, zoo ver een mensch mag zien,
• beheerschen mag, door u regeeren
Wat verwacht eenprllzende aard van dien?
Uwe roeping is den Mensch to dlenen,
En de Menschheid door den enklen Mensch,
Is de oneindige eer des Ongezienen,
Alley braven wit en wensch .
Komt dan Zangers, Sprekers, Redenaren,
Aan wier mood wij hangen, enkel oorl
Taaldoorvorschers met bekranste haren,
Die de fakkel voordraagt in bet koor!
Laat die roeping ook uw hart bezielen
Liefdedienst gaat boven zelfgenot,
En onze eervolste eer is neer to knielen
Met een lofgezang tot God.

In de Vergadering van bet Zesde Ted. Taal en Letterkundig
, Sept.
Congree, gehouden to Utrecht,
VIJETAL GEWIJDE LIEDEREN .
I.
HET WOOED IS VLEESCH GEWOEDEN .
EEN BEURTGEZANG.
ALLE BTEMMEN.

Verg. Job . I .

In den beginne was bet Woord
't Woord was bij God bet Woord was God
Van eeuwigheid bid God en God
In den beginne was bet Woord .

VIJFTAL UEWIJDE LIEDEItEN.
EENE STEM.

In den beginne bracht het Woord
Deze aarde en aile heemlen voort.
ANDERE StEM.

Gods Geest zweefde op den duistren plan
God sprak Daar Zij licht ! En 't licht was .
ALLE STEMMEN.

Eeuwig Woord! o Levensbron!
Aller Geesten Licht en Zon !
Niets leeft, tenzij Gij 't levee doet
En niemand ziet, dap bij uw gloed .
EENE STEM.

Geen licht in 's werelds duisternis
Dat niet aan u ontstoken is.
'
ANDERE STEM.

Geen b }jvend duister voor de ziel,
Waarop uit u een liehtstraal viel .
EENE STEM.

De Wereld is door 't Woord gewrocht
Het Zijne heeft hij opgezocht.
ANDEEE STEM.

De Wereld heeft Hem niet gekend
Het Zijne heeft zich afgewend .
EENE STEM.

Maar die zijn hart hem opensloot,
Dien maakte Hij Gods gunstgenoot.
ANDE$E STEM.

Maar die Hem aannam tot zijn Troost
Dien voegde Hij bij 't godlijk kroost.
ALLE STEMMEN.

Juich, zondig Menschdom ! in uw lot .
Het Woord bij God, en eeuwig God .
Per englen lof, der englen Heer,
Werd vleesch en daalde op aarde peer.
BENZ STEM.

Het eeuwig Woord, des Vaders Zoon
Verliet z}jn starrelichten troop,
En koos (de ontferming Gods zjj lof !)
Z}jn tabernakel in dit stof.

l

PIJFTAL QEWIJDE LIEDEBEN.
ANDEBE ITEM.

Hoe breekt de stills majesteit
Van z jn verborgen heer jkheid
In 't licht der Waarheid, in eon gloor
Van stralende Genade door!
Wat milden dauw, wet overvloed
Van zegen stort H}j in 't gemoed,
Dat, dear 't zijn nood en armoe klaagt,
Genade voor genade vraagt .
ALLE ITEMMEN.

Geeft, hoogste heemlen, geeft God eer!
Het Woord word vleesch, gods Zoon dealt near.
TWEE ITEMMEN.

Goods welbehagen dealt met Hem
Behouden Mensch! verheer jk Hem!
ALLE

TEMMEN .

Verheerl jk God op hoo en toon,
God schenkt z}ln Fengeboren Zoon!
Zie, hoe Hij 't zondig menschdom mint
lanbid die hefde, en word zjn kind.
II.
BEDS .
(Near STEEgMAN.)

Och, b }jf met uw genade,
Heer Jezus, ons nab j !
Opdat ons nimmer schade
Des Boozen heerschappij .
Woon met uw levenswoorden,
Verlosser, bij ons in,
En trek ons met de koorden
Van uwe zondaarsmin!
Och, licht ons met uw stralen,
Gij Licht der wergild, voor!
Opdat wij nooit wear dwalen,
of struiklen op ons spoor.
Och, b jf ons met uw zegen,
Nab}, schatrjke Heer!
En zend op onze wegen
Uw kracht en goedheid near .

YIJFTAL
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Och, neem ons in uwe hoede
G onverwinbaar Held ! '
En wear des Satans woede,
En 's `Verelds boos geweld .
Och, blijf ons met uw trouwe
Nabjj, Heer, groot en goad!
Op wien one harte bouwe
Met onbezweken cooed .
f eleid one allerwege,
Door 't hachlilk levenslot
En fluister tot den veege
„G}j jt verzoend met God!"

BELIJDENis.

Pat vleesch noch bloed
Mijn dof gemoed,
Heiland ! openbaarde,

Zegt m j de stem
In 't hart, van Hem,

Die hemel schiep en aarde .
In U aanschouw
Ik 't Zaad der Vrouw,
Op wien alle eeuwen wachtten
Den Man, wiens dag
Reeds Abram zag
Den Zegen der geslachten .
Gij zijt hat, Gij
Wien profecij
En schaduwdienat verkondde
De Christus Gods,
De sterke Rots,
Daar ik mijn hoop op grondde.
Ja in u heeft
De God die leeft
Zjn Zoon aan one gegeven .
gear! waar dan heen?
Gij hebt alleen
Het Woord van eeuwig !even .

VIJFTAL (EWIJDE LIEDEREN .

IV .
LOFLIED .
(Near TExsTEEaEN.)

Looft alien, looft Gods grooten Zoon,
Door hem verloste zielen !
Komt semen voor den hoogen troop
Des Overwinnaars knielen!
Prijs, lof, eer, dank, kracht, wijsheid, maclit
Zij aan 't geslachte Lam gebracht.

wij. moesten

't licht van Gods gelaat,
Zjn gunst en leven derven
Verzegeld was ons Godes~ read,
Verzegeld zevenwerven .
Geen engel, die dien read ontsloot
Alleen het Lam, Gods Gunstgenoot.

De hoogste Geesten al to gear
Voor hem de knieen buigen
Der Englen millioenen-schaar
Doet Hij aanbiddend juichen
Al 't schepsel roept..met done stem
Lot, prijs, macht, wpsheld, eer z}) Hem!
De Aartsvaders van den ouden t}jd
Begroeten hun Verlangen
De schare der Profeten wijdt
Hem nieuwe lofgezangen
De Apostlen roepen, hoog en laid,
't Hozanna met ons, kindren, uit .
De Martlaarschap, met gouden kroon.
Schudt hem de groene palmen
Bekranste maagden, rein en schoon,
Verheffen bruiloftspsalmen .
Dear is den stem in elks gemoed
,Gij kocht ons Gode met uw bloed!"
De Zwervers door de woestenjj
Zjjn vrool}jk aangekomen .,
Zij juublen met de ontelbre ru
Door kruis beproefde vromen.
Gij, alley Liefde en Kracht en Lust,
Gh waart hun Zege, en jt hun Rust!
En zou op aarde uw _yolk den ooit
Van awe hefde zw~gen?
Neen, dankbaar doet het, schoon veretrooid,
Zjjn hallelu~a stjgen .

G
CALM EN NAt ALM .

Eons wordt het juichend saamgebracht
Uit elke natie, elk geslacht.
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Hoe zal 't ons zijn, wanneer wj daar
Van al uw trouw gewagen
Hoe Ge ons gezocht hebt, wonderbaar,
Gevonden, en gedragen .
Waar alley harp vereenigd klinkt,
En elk zijn
J eigen danklied zingt .
'
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Ameif! U zij kracht en ee
Zahg, alleenmachtig Heer
God, wren 't gansch heelal aanbidt,
Die de onsterfli'kheid bezit,
Eenigeeuwigonaf
hanklJi'k !
,
,,
Konmg, die • daar boven troont,
En een heihg hcht bewoont, . .
Voor geen sterfljk oog toegankhJk .
GALM EN NAGALM .
Uit een ver versehiet,
Uit een ver verschiet,
Klinkt mij een toon
•.
't Is een vroolijk lied,
't Is een vroohJk lied,
Vrooljk en schoon .
't Is het lied der vreugd,
't Is het lied der vreugd
Ken ik niet 't wel ?
Van m}ln eerste jeugd,
Van mijn eerste jeugd
Lachjes en spel.
't Komt wat naderbij,
't Komt wat naderb}l
Hoor hoe het zwelt!
Is dit melodij,
.,
Is dit melody
Of woest geweld ?
Hoe luidruchtig dreunt,
Hoe luidruchtig dreunt
Wanklank o klank

t~

CALM RN NAQALM.

Maar daartusschen deunt,
Maar daartusschen deunt
Zuiver gezang.
BU het lied der min,
B,j het lied der min,
Smeltend en zacht,
Mengt zich weemoed in,
Iengt zich weemoed in
't Gloeit en versmacht.
Ook die toon verstomt,
Ook die toon verstomt
Lief bl jft hij mij .
Maar een andre komt,
Maar een andre komt
op aan m jn z}j'.
In mjn vroolijk huffs,.,
hula,
In mn
ivrooljjk
Aan zegen ri,jk,
Rijst een laid gedruisch
R}jst, een laid gedruisch
&ndermuz jk.
Met een zachte klem,
Met een zachte klem,
Dringen verward
ginderstem big stem,
.,
Su nderstem bjj stem
Door tot nnijn hart .
Hoor, de moeder spreekt,
Hoor de moeder spreekt!
Is dit geen lied,
Dat als honig leekt,
Dat als honig leekt,
Als bronnat vliet?
Lieve stemmen, zwjjgt!
,.
Lieve stemmen, zwjgt!
Zwjg, zoet geklank!
In mign boezem stijgt„
,.
In m~n boezem st~ggt
Een nieuw gezang.
.
't Is een diepe .galm,
't Is een dxep® galm
Van rein genot

AAN NEDERLAIID . - ONZE VRIENDBCHAP .

't Is eon dankbre psalm,
't Is een dankbre psalm,
Tot u, mijn God,
AAN NEDERLAND .
U heb ik steeds bemind,
Bemind, mijn Vaderland!
'k Heb vroeg u hart en hand verpand,
Als uw erkentlijk kind.
Ik was in rijper jeugd
U alt}jd~meer verknocht
'k Heb in uw room mijn eer gezocht,
In uw geluk, mijn vreugd.
'k Heb steeds dit woord geslaakt,
Ik heb mijn kroost geleerd
Dat die zin Vaderland niet eert
Zich elf to schande maakt .
Ik heb van 's werelds end,
Van 't lieflijkst zuideroord,
Fen lokstem ~Kom tot ons!" gehoord )
Maar de ooren afgewend .
Zoudeik mjn kracht, mijn vlijt,
Min lied, mi,~n luit (mijn lust)
Gaan brengen aan eeii vreemde kust?
Neon, zij zijn U gewijd .
Ja U U levenslang
Zoo lang ik adorn schep,
Een droppel bloods in de aadren heb,
En in mijn lust een klank .
ONZE VRIENDSCIIAP .

.

J . P . HAsEnBGBH, op BEN HOUDEN WINTERDAG TOT MU OVZBGEKOMEII.

De Vriendschap, door ons hart gevoed
En dapper aangekweekt,
Z}j is, voorwaar, goon weeke blood,
Die van een tochtje breekt .

) Herbaalde beroeping (Nov.
bosob, in Zuid•Afrika

en Sept.

) tot Hoogleeraar to stellen-

ONZE VRIENDBCHAP .
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zj is en blijft, na menig jaar,
Nog even fiisch en sterk Gewis de hemel zegent haar,
Of 't is een wonderwerk.
Voor nets ter wereld is zj ban
X l heeft zjl ook misschien
De Zeeuwsche Stroomen wel wat lang
Bedenklijk aangezien .
Bescheen haar t eeiste levenshcht
Op , d' allerheetsten dag
Dat zj
~ „voor, . vorst nochjachtsneeuwzwicht
Bewilst zj slag op sig.
Hoe gunstri'k lachte, bl" to moe
De eest ~der oezi.'
Het live kind in 't.wiegje toe,
En bleef haar altijd bid.

`~

Hoe vrooli k was haar eerste 'eug~
En schreide ze ook eens wat
Hat was een andre snort van vreugd
Z ., had ze droog en nat.

,,

Wat heeft zj~ menig b oem geplukt,
En men g frisschen krans
Op 't onbekommerd hoofd gedrukt,
In 's levens morgenglans!
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Hoe hartlllk werd zj van rondom
Bewelkomd en begroet,
En wierf bij jeugd en ouderdom
Zich gunst in overvloed!
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De liefde Gods zag vriendl}lk neer,
En schonk baar van omhoog,
Een ernstig harte meer en meer,
En een eenvoudig oog.
Een oog voor 't licht rol majesteit,
Dat uitstraalt van z n Woord,
En op den weg naar de eeuwigheid
Met zachte glansen gloort.
En in haar ziel ontlok een kracht,
Die uitblink't om liaar hoofd,
Waardoor z j~ zich
. . van Gods geslaoht
En onverderfl}lk g looft .
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Sinds ziet zij vrooli,jk op en om,
En maakt haar blijdschap groot,
En telt gears tijd, geen ouderdom,
En lacht met graf en dood.
Sinds is ze one, in vernieuwde jengd f
Een angel van den Heer,
En, b j zoo menig troost en vreugd,
Een troost en vreugd to moor .
OUD EN NIEUVI .
Liefl}jk prikkelt op de tongen,
Die hat lied des Oogstes zongen
Met de dartelheid der jeugd,
Nienwe Most, die 't hart verheugt .
Maar de manners, in wier Karen
een griJ.'ze vlok ontwaren,
Daar zj zich in 't hoekje scharen,
Waar zj nit de drukte zi,jn,
Pri.'zen luide d' Ouden Wijn,
Oeurig, keurig, uitgelezen . . . .

wij

Zou 't met vriendschap ook zoo wezen ?
AAN BEDROEFDEN.
C eeft u niet over aan uw Smart,
Maar aan den Man van Smarts,
Die al hat lead van 't menschlijk hart
Gevoeld heeft in zjjn mensch jk harts .
U roept zijn stem.
Die van zijn smart zijn levers maakt,
Dien zal de smart vershnden
Maar die tot Hem om troost genaakt,
Zal uit den dood bet levers vinden .
Het i, bij Hem .
N

G.

Het bed, dat u to beurte vial
Moot gij niet, maar bet moot u dienen .
Het leide uw afgedwaalde ziel
Van 't zienlijke op tot d' Ongezieneni

VE$TBOUWEM .

NIET ONFEILBAAB .

HWIHBTAABT .

Het make uw neergebogen geest
Wat losser van het stof der aarde!
't Is u wellicht wet veel geweest,
En heeft zoo weinig waarde.
VERTROUWEN .
Bl,jf op de wieken d jven,
Die God geschonken heeft!
Zd zullen ears den schouder blijven,
Ook dear wear alles u begeeft.
Durf op die wieken ~treven
Ten hoogsten hemel heen !
Schoon door den dampkring wolken zweven,
Een weinig hooger zijn er geen .
B jJ fop die wieken hangers,
Hoe zwart de nacht ook zij !
Ook wear geen straal is op to vangen,
Is uw getrouwe God nab j .
Mijn God, op uw genade
Vertrouw ik nacht en dag.
Sla met uw oog mij gade,
En kom mij met dat Woord to stade,
Dat zegt dat ik vertrouwen mag!
NIET ONFEILBAAR .
,Van mij to verschillen, gelijk gij , ziet,
Is van domheid of onwil een bhjk
Onfeilbaar? Neen zeker! dat ben ik niet!
,Maar wel heb ik altijd gelijk ."
KWIKSTAART .

Trippel vrool jkop uw dorre beenen,
Lentebodetje in den lichten rouw,
Dear g}} niet-met-al van schiJ nt to meenen,
Tri el vro lijk om den landman honen,
Enpvertroost ons van de late kou!
Hadt gij reeds de mist op 't veld geroken?
Reeds 't gebriesch gehoord van 't boerenpaard,
Eer de ploegstaart in den ploeg gestoken

TWEE GENLVEB. -- DE SLEINGEBLEVENEN . -- IN EENZAAMHEID.

En de taaie klei word opgebroken,
Die oerst u, dan ons hot voedsel baart?
Welkom! Nooit zijt gij to vroeg gekomen,
Kleine, fijne, trouwe menschenvrind
Schoon go uw eigen voordeel zd'ekt on vindt,
Zoek hot, vind hot gij hebt niets to schromen .
Met u is de hoop in 't void vernomen
Die hot goede boodschapt, wordt bemind.
TWEE GENEVES .
'k Weet dat er twee Geneves zijn
Een van Rousseau, eon van Calvijn .
Maar 't zelfde, diepe, blauwe meer
Besproeit ze beiden - God zj de eer!
DE KLEINGEBLEVENEN.
(i AAB RUO$EBT.)

De wichtjes worden daaglijks ouder,
De lieve kleintjes zachtkens groot
zj glippen Vader van den schouder
En sprlngen nit hun Moeders schoot .
Maar gij, die, in uw eerste dagen,
M jn Vader n j terug kwam vragen,
Blijft die gij waart en groeit niet meer
'k Mag nog u In mjn armen dragon
En Moeder wiegt met welbehagen
U in haar schoot, gelijk weleer .
IN EENZAAMHEID.

In eenzaamheid, gedenk ik aan mijn Vader,
Mijns Vaders eenzaamheid,
Sinds Moeder is ter rust geloid,
En hem eon dienstmaagd blijft, on niemand nader .
Veel kindren heeft hij, .maar die op hun beurt
Reeds vaders zi~n on moedors.
Nog eons vereenen zlch de brooders
En zusters om die doodbaar, zoo betremd .
Dan gaan ze nit eon . Elk vindt zijn love kleenen
Verbaasd van 't rouwgewaad
Terstond verheldert hun gelaat
Reeds boort do glimlach door de tranen henen .

ELBJE .

IN DE DILIGENCE .

Maar Vader bli~ft en treurt alleen . Helaas!
gars hid zijn oog gelooven?
Daar staat haar stoel terzij geschoven . . .
Hoe ledig is heel 't huffs door gene leege pleats!
Ach Vader! wet ken kindermin hier baten?
Neen! Zoek biJ God uw troost!
De Hemelvader heeft gears kroost
Dan dat Hem nooit verlaat, en nimmer wordt verlaten .
ELSJE .
Wear is, wear is de nachtegaal,
Die in hat boschje zong,
En door zijn lied - Is 't wear of niet?
Een traan in de oogen drong?
Wear is, wear is de frissche roos,
Zoo bloeiende op haar , steel?
Hear roode koon -- Was z} niet schoon?
Beloofde nog zoo veal.
Wear is, wear is de heldre beek,
Die opwelde nit hat zand,
En dwars door loof en ruigte stoof,
Met bloempjes op haar rend?
Wear is, wear is dat beeldschoon kind,
Dat, vrooljjk, bloeiend, jong,
Near t beekje keek, op 't roosje leek,
En als de vogel zong?
De beek vloeide af, de beek droogde nit
De frissche roos verdween
Het nest ward leeg, de vogel zweeg,
En vloog, wie weet waarheen .

Het beeldschoon kind ward krank en zwak
En wit om nens en kin
Hear baste deal - Zegt dat niet veal? Vloog d' open hemel in .
IN DE DILIGENCE.
In den ouden bolderwagen,
,
Die van Alkmaar op Haarlem rjdt,
In den wagers van Van der., Hagen,
Gebruik ik voortrefl}lk mjln tjjd.

IN DE DILI(IRNCN .

Ik denk van Heiloo tot Limmen Ja somti~ds denk ik er om
Tot waar ik het haantje zie glimmen,
op den toren van Castricom Ik denk aan die dagen en weken,
In de jaren van jonkheid en min,
Die ik met u in deze streken
Heb gesleten, mijn lieve vriendin!
Ik denk aan die wandelingen,
Waarop wij, hand aan hand,
Door het bosch en het korenveld gingen,
Onder praat naar ons beste verstand .
'ij zaten terneer op een dijkje ),
Van viooltjes en klokjes' omtuild,
En genoten het vreedzame kijkje
N aar het duin, waar zich Egmond verschuilt .
't Groote licht was gedaald, of op 't tipje .
Ons oog zag het na met ontzag . . . .
Tog een strookje, een streepje, een stipje . . .
En voorbij was de heerlijke dag.
Maa,r het avondrood blonk en vervulde
Heel de lucht met een vlammigen gloed,
Die de toppen der duinen verguldde,
En 't schroomvallige maantje kreeg cooed .
't Werd zoo stil langs den beemd en den akker,
Allen sliep of sliep in op dat p as .
Slechts de piepende krekel bleef wakker,
En het haasje kwam spelen in 't gras .
,Kom, mijn vriend! last ons keeren," zoo klonk er
Dan een stem ,het wordt last, als gij ziet
Moeder wacht ons op 't Huis, v r den donkey
Maar vergeet onze bloemekens niet."
En de ruiker, geplukt tussehen area,
Tusschen struiken en gras van het veld,
Werd, doorvlochten van bloeiende varen,
Met een kus in uw handers gesteld .
Welk een tijd, welk een tijd, mjjne Aleide,
Zijn die zachte genoegens geleen!
Aarden wal ter afacheiding van akkers,

G
IN DE DILIGENCE .

Om hat even voor u, voor ons beide,
Is de liefde nog jong ale voorheen . . . .

(

Maar mjjn voerman steekt den horen,
En ik zie, uit mijn mijmring gewekt,
Den Castricumschen toren,
Van Engelsche kogels doorspekt i)
En Castrieumsche boomers,
Glad eschoren, eke t en ewit
EI~ taint es, zoo net en volkoinen,
Stole- op stokroos geschaard in t gelid .
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't Bonte vee graast in schaduw der heuvelen .
Donkey groan van den dbet tot de kruin .
Teeuwis Tijssen staat vreedzaam to keuvelen,
Over 't hale van den dam, met Jan Duin.

S

Jan Duin heeft twee pikzwarte kalven ,Ien wit voetje heett de ien, de aare niet" En h j wedt om ears zak met zesthalven,
ADat je nieuwerts der wederga ziet ."

S

Dit is Guurtje, Teuns doehter, vr>' krachtig,
gort gejakt, lang gerokt, gansch niet bleak
Die des Zondags ears leap draagt, heel prachtig,
Maar een mop, ale gij ziet, in de week .
Lange lanen van elzen en barkers,
Ik bemin en bewonder u wel,
Maar gij schijnt wat slaapwekkend to werken
Op hat dichterlijk, droomend gestel!
Ik voel mijn oogen bezwaren,
Het is of ik ze sluit
Maar no zie ik ras oene blaren
En wader, en immer rechtuit!

G,

Een opweklijke stout in den horen!
Dit is Beverwijk, near ik mark.
Ik ken dien heelers toren
Bij die halve, en toch dubbele kerk ~) .
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Be verw jjk ! nooit vergeet ik de dagen,
Toen Tangs heel daze uw street, voor 't gemak,
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Tot een aandenken van 't jaar
.
De kerk to Beverw}fk placht veal grooter to z jn,
g.bouw overig is, is under twee lakes gebracht .

wet

er van hot reegere

IN DE DILIGENCE .

Die moorddadige keisteenen lagers,
Daar men assen en ribben op brak

).

Ach, toen deedt g,j door paarden en menschen,
tilt elkander geschokt en ontwricht,
U van d' ochtend tot d' avond verwenschen
Maar uw ooren en beurs hieldt g}j dieht .
l

Beverwijk! walk een toekomst, wat tijden,
Ale de hoofdstad des Rijks, met haar schaar,
Straks uw Holland-o 't-Smalst zal doorsni .'den
Of 't eon blaadje couponpapier waar!
Als uw meer in zee zal stroomen ,
En aan 't sneeuwwitte strand, uit hat niet,
Dat IJmuiden ) to voorschjjn zal komen,
Daar de Helder reeds donkey om ziet!
Lieflijk Velzen ! van u moat ik zingers,
Met uw kerkje, verscholen in 't groan
Uiterst punt van de wandelingen,
Die de Haarlemsche schoolknaap mocht doers .
Maar hij kwam nlet tot u over Schoten,
Hij kwam niet tot a door Zandpoort Waar ward ooit langs een straatweg genoten,
Wat hat hart van een schoolknaap bekoort ?
Langs de Overveensche tuinen,
Door 't Bloemendaalsche bosch
Liep zijn , pad over hobb'lige duinen,
Begroeld met veerkrachtlge mos .
En de hoogste top wend bestegen .
Welgemoed zat hij neder, en keek
Op de bossehen, de beemden, de wagers
Van de schoone, welvarende streak .
Hier de Zomerzorgsche schommel
Daar hot IJ in zijn glansri,jkste pracht
En daar achter, in neevhg gedommel,
,.
T
Amsterdam . . , Kon hid t zien ? . . . Ja, h} zaa t .
Maar meer dan 't welvarende Heden,
Voor zijn oog door gears navel bewolkt,
i) Wegens een gesehil tussehen hat Rljk en hat Stedeken over Straat, of Btraatweg .
) Men denke aan de profetische m}jmering van Prof . Pissering, AO.
. ZtJ
Ward destjjds door den Gida medegedeeld, later in hat bundeltje zgner Herinne•
angers opgenomen (Amst.
).

IN DE DILIGENCE .

Trok de bouwval hem aan van 't Verleden,
Door jn stoute verbeelding bevolkt.
't Oud kasteel, dat, in roemrijke dagen
Met zoo menigen toren gekroond,
Brederode ! uw banier had gedragen
En uw achildleeuw den volke vertoond .
Derwaarts been! Dit 's de weg . Dees moerassen,
Wear de kikvorsch uw geestdrift bespot,
Risk met lischbloem en kalmoes bewassen
Waren eenmaal de grachten van 't slot!
Dit 's de poort dit 's de trap, heel versleten
't Spreekt van zelf,'t mid leeuwsche geslacht
Was met i,jzer geschoeid, als wi,j weten,
En zooen redder een vreeslijke vracht.
Op near boven!
zalig verrukken,
Als ten laatste een bevende hand
Er de goudgele muurbloem moeht plukken,
op de kruin van den sohuddenden wand!

Sours heeft, in later dagen,
Het zachtkens dravend ros
Den leeraar van Heemstee gedragen
Langs den duinkant en 't Velzensche bosch
Maar nooit zag hij op tot die muren,
Die de cooker nog spaart tot, zijn vreugd,
of zijn hart dacht terug aan die urea
En t genot van zijn dwepende jeugd .
En k in den bolderwagen,
Die van Alkmaar op Haarlem rijdt,
Den wagen van Van der Hagen,
Gedenkt hij dien vreugdiijken tied .

Als een rook, als een schim vlueht ons leven,
Men gevoelt zich nog jong, en is oud
En men vindt zijn veer kruisen geschreven,
Eer men 't weet of zijn oogen vertrouwt .
Haast is van 't geen wij waien
Ook niet meer den de bouwval to zien,
En de flood, die ons z lang wou sparen,
Hoe zees• kort spaart hij dezen misschien!
r Gij zijt stof, en tot stof zult gij keeren!
't Graf is klaar, en de moederschoot wacht

IN DE DILIGENCE.

Zalig h}j, die den vrede des eeren
Heeft tot licht bjj den dalenden nacht!"
Dat 's de lee, die 'k verneem bij bet naderen
Van bet kerkhof, aan 't erode der baan ),
Die mj,j wilgen met weenende bladeren
En de bleeke cypres does verstaan .
Ach! bier rust, onder 't rustige lommer,
Een bevolking in de aard', die een stad
Heeft vervuld met haar arbeid en kommer,
Toes zij markten en straten betrad .
Groot en klein, arm en rijk, boozes, braves,
Vriend en- vijand, de beer en zijn knecht,
Hebben eerst bier elkander begraven,
Daarna zelf zich ter ruste gelegd .
't Zuidewindje ruischt stil gangs de zoden,
Met verwelklijke bloempjes bedekt
Sluimert zacht, sluimert vreedzaam, gij dooden!
Tot de stem van den Heiland u wekt .
Sluimer zacht, sluimer zacht aan de zijde
Van bet kind, met veel tranen bescbreid,
Trouwe ziel, die uw zorgen mi,j wijdde,
Die mjjn zorglooze jeugd hebt gelegd!
Lieve Moeder! min oog zoekt de stedej
Waar uw Gade u gelegd beeft, en wij Maar one driespan draaft door, voert mjj made
En . . . . reeds zijn wij bet kerkhof voorbj .
Dus is 't laves . De Tijd voert den wages
Onder vrPugd, onder smart gaat bet voort !
't Is voorbij wat wj zien, ear wg,j 't zagen,
Tot w}j duizlende staan voor de poort . . . .
Dit is Haarlem zijn kerk en zijn toren,
Dit dat plain, dit die gracbt, dit die straat,
Waar men hijlikt en kindert als voren,
Als dit rood z jden lapse ~) verraadt .
) De Haarlemsche Begraafplaats, onder Schoten, draagt op do zuilen van hear
hek de schriftuurplaatsen r Gy zyt stof, en tot siof zuit gy wederkeeren," en „ZaUg
zyn de doroden, die in den Deere starves ."
s) De zoogenaamde klopper op de deur, near oud gebruik, tot aanduiding van
een kraamvrouw .

HAASL&Y .

HAARLEM.
Tusschen bosschen, beemden, duinen,
Lit de grijze Spaarnestad,
Midden in hear r}lke tumen,
Als een steep in goud gevat
Dear heeft mij het eerst beschenen
't Licht van een Septemberdag,
Die op mijn mistroostig weenen
Met een glimlach nederzag.
Dear heb ik geheel genoten,
Wat voor 't vaak ondankbaar kind
In bet hart ligt opges ten
Van een moeder, die bet mint,
Van een vader, die van 's morgens
Tot des avonds werkt en waakt,
Gaarne, mits hij door veel zorgens
Slechts zijn kroost gelukkig maakt.
Manners van beroemde namen
Voerden mij van trap tot trap,
Om m}jn jonkbeid to bekwamen
Tot eon wemig wetenschap.
'k Heb er dezen voor to prijzen
Zoo ik soma mij prijzen , zag,
Dat ik, als mjin zangen rilzen,
Voel wet Hollands teal vermag .
'k Heb bet dozen dank to weten,
Maar wet last eerst recht gedaan,
Zoo ik Latiums poeten
Ook een weinig mag verstaan
Zoo ik ook wet mee mag rieken
Van den fiJ'nen geurenschat,
Dien hot heiligdom der Grieken
Stort uit menig gouden vat.
Maar hoe zal ik ooit vermelden,
Stad, waarvoor mijn boezem blaakt i
Wat ik in uw open Velden,
In uw Bosschen heb gesmaakt
Wat ik tusschen mos en varen,
Aan den voet van 't ruige Duin,
op mocht zaamlen, en vergaren
Van des Blinkerds kale kruin ?
Niet omdat ik al de plekken,
Wear de braambes weligst groan,

w

HAARLEM .

I

En de laats'es moist to ontdekken
Waar't veborgen beekje vloeit
Beekje, dat man krachten sterkte
op mijn slingrend wandelpad,
Schoon ik waarlijk niet bemerkte
Dat ik sterking noodig had
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Niet, omdat ik gansehe seharen
Vlinders, kevers, en gespuis,
Dat mijn moeder deed vervaren,
Krjgsgevangen bracht in hues
Niet omdat ik al de bloemen,
Al de kruiden, ieder gras,
Dear uW Flora op mag roemen,
Voor mijn gapend plantboek las

'

Maar naardien uw duin en dalen
Bosch en beekjes, bloem en krUid,
Stomme vlinders nachtegalen
Met hors dichterlijk geluid,
't Wilde torteltje in de linden,
't Krekeltje onder tijm en mos,
En 't gesuis der avondwinden
Door de toppers van het bosch
Maar naardien het eerst ontluiken
Van de lente, jeer op jeer,
't Gele bloeisel ears uw struiken,
Grijze wilg en hazelaarl
Maar omdat het prachtig pralen
Van den zomer, in uw hof,
't Geestig spel der zonnestralen
Met de schaduw, onder 't lof,
t Bont verkleui en, t langzaam dormers,
t Dwarlend vallen van de blears,
Die der zon ears kijkje gunners,
Wear ze in land gears oog kon slaan,
Straks de storm, in 't West geboren,
Opgekomen uit die zee,
Die van ver hear stem mij hooren
En hear spiegel glinstren dee
Maar naardien dit grooien, bloeien
Wisslen, werken der natuur
In mijn binnenst deed ontgk eien
Spranken van geheiligd, vuur.
Door mjln ooren, door min oogen,
Zwolg mjjn jonge ziel en zin

a

SAA LL M .

Godde jke nectartogen
Met een zuivren wellust in.
gewis ! 't Veelvoudig levee
Van de wondre schepping Gods,
Die alom mij hield omgeven,
In uw beemden, in uw bosch,
In uw hovers, waard to roemen,
op uw heuv'len, aan uw vliet,
Waar het bitterzoet zijn bloemen
Slingert door 't weemoedig net,
Heeft het levee in mijn boezein
Deels verdubbeld, deeJ gewekt,
Ale een vroege' amandelbloesem,
Dien het zonlicht opentrekt
Ja gewekt, gevoed, ontwikkeld,
Aangemoedigd, opgebouwd,
En met zachten drang geprikkeld
Tot genieten duizendvoud .
'k Voel u nog, gewijde ontroering,
't Hart doorritslend rein op rein,
Zielsontvlamming, geestvervoering,
Afgekoeld tot stil gepeis,
Weerklank in mijn innigst harts
Van het lied, dat alles zong,
Dobbring tussahen vreugd en smarts,
Traan, die in mjn oogen thong!
mijn God! ik durf niet hopen,
Dat ik ooit u waardig preen!
Maar mijn boezem ging u open,
En m}ln kinderlofzang reel .
't Groote lied was aangevangen,
Pat geheel mijn ziel doordrong
Bron van duizend, duizend zangen,
Die ik zong, en niet en zong.
Hweekplaats van mijn kindsche dagen!
Heb ik ooit, in later dag,
op mijn luit een toon geslagen,
Daar ik lof voor beuren mag
Naklank is het van de klanken,
Die zij indronk in uw lucht,
Daar mjjn hart u voor zal danken
Tot mjn jongsten boezemzucht .

HEIL

. - HST LIED DES DOODEL

HEIL

.

Boven Limmen ligt Heiloo .
Waarom klopt bet hart mij zoo,
Als ik, boven Limmen,
op een spitsen torentop,
't Haantje met vergulden kop
Boven 't bout zie klimmen?
Heiloo ligt boven Limmen .
Schoone dreven heeft Heiloo .
Waarom klopt bet hart mij zoo,
Midden in zijn dreven,
Als, van tusschen 't groen geboomt,
't Wipe Huis to voorschijn koomt,
Statig en verheven?
Heiloo heeft schoone dreven .
Lieve vrouwtjes telt Heiloo .
Waarom klopt bet hart mij zoo,
Kom ik die to aanschouwen ?
't Heugt mij hoe ik, jongeling,
't Liefste meisjen nit haar kring
in zijn kerk ging trouwen .
Heiloo telt lieve vrouwen .
Zeegne God u, klein gehucht!
Dubbel zuivel, Bubble vrucht
Lache u daagljks tegen
Onbezoedeld, onverpoosd,
Vloeie u de evangelietroost
Als een malsche regen !
Aan n j verdient gij zegen .
HET LIED DES DOODEN.

Gij hebt mij lang gekend,
En komt mij Bus to aanschouwen
Ach, eer gij 't denkt, is Bit bet end
lie dood is niet to trouwen .
Ik leefde een jaar of wat niet meer
Nu hg ik op de lijkbaar neer
.,
De nacht der graven wacht op mjl Wie zal mij volgen? Gij?
Lijkvolgers Vriendenschaar,
Wilt over m}j niet weenen!
Mijn ziel, al schreit gij bij mijn baar,

EIJ SIFT OVERLIJDE~ EEN

LEERAARB.

Is reeds voor God verschenen.
Daar smaakt zij, omhaars Heilands bloed,
Des hemels onverbitterd zoet Hoe zalig is die rust voor mij
Pie zal mij volgen? Gij ?
Geliefdste Vriend! ~~n bee
Vergeet mij niet to spoedig!
Ik droeg uw beeld ten hemel mee,
En wacht u daar blijmoedig.
Daar is geen graf, geen rouw, geen smart,
Geen zondesmet bedroeft er 't hart,
Volkomen vreu de streelt er mjj Wie zal mij volgen? Gij !
Heb dank, Vrienden saam
Die mj naar 't graf geleidde!
Dat u t g loof in Jezus naam
Een zachten dood bereide?
Bescherme u God bij dag en nacht -Mijn aardsche dagtaak is volbracht
Het stills graf sluit over mij Wie zal mij volgen ? Gij .
* Zie ,Prankische Volkslieder" (Leipz.
).
BIJ HET OVERLIJDEN EENS LEERAARS.
(OLNEY HYMNS.

God nam zijn Meester weg van hem,
Aan d' never der Jordaan
Wanhopig roept Eliza's stem
Wat vangt nu Isrel aan?
Maar hij vergeet dat 's Heeren macht
Der zwakken lenders gordt,
En in wat mast Elia's kracht
op hem is uitgestort.

Hoe? Paulus endt zijn schooners loop,
Apollos daalt in 't graf
Is Jezus Kerk flu zonder hoop'?
Sneed Hij haar levers of ?
Of leeft Hij nog, die eeuwig leeft,
En al haar nooden kept?
zij trooste zich met wat zij heeft,
En wachte 't geen HU zendt.

WAPEN YOOB DE GEMEENTB ,HAA$LRMMEBMEEF.. "

MIJN RODS .

WAPEN VOOR DE GEMEENTE ,, HAARLEMMERMEER ."

,fan den Edelachtb . Heere Mr. M.

S. P. PABST,
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Burgemeester .

Gij, die op 't nieuw, veroverd, land,
De vlag, in naam uws Konlnag s plant,
Uw oog schijnt Mij , to vragen
,, Wat Teeken zal zIj dragen ?"
Zoo ik een Teeken kiezen zou,
't Ware, op een veld van Hemelsblauw,
Drle gulden Koren-aren .
Oprjzende uit de Baren .
Zoo gij 't aanvaardt, en kronen wilt
Plaats dan een Tand-rad boven t schild,
Symbool deer Werktuigkunde,
Die deer trlumf vergunde.

~'
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Pat ,,GOUD UIT ScHuIM" de Zinspreuk zlj
Het is eens Diehters Profecy
De Hemel doe beleven
Wat VONDELS vingren schreven!
De Leeuw
van Holland, flu gezond
..
Zie bil dit Schild met hoogmoed road,
Bescherm het met zjn klauwen,
En geef het d' aard to aanschouwen .
MIJN RODS .
Ik ken, ik heb een fiissche Roos,
Maar zonder steel of blaren
Zi bloeit voor mi een korte p oos
Maar nu reeds
tien jaren

~,
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Reeds vi ftien 'aren bloeit zj mi'
Bil dagen en b~j nachten,
,.
En stoort zich aan geen .laargetJi ,
Aan sneeuw noch hageljachten .
G

G
G
~

Geen sneeuw of hagel die haar stoort >
En, hoe de zon mag steken,
Zi bloost en bloeit onkwetsbaar voort,
n weet van geen verbleeken.
Indien zij van verbleeken wilt,
Zoo haar min oogen zagen
~JI

Q

OPEN

v$xsT$xs.

Betrokken met een valen mist,
Hoe zoude ik dat verdragen
Verdragen zoude ik eerder dat,
Waar ik miln oogen wendde,
Mijn voetpad mete dan dorens had,
Dan dorens van ellende.
Geen dorens hebt ge, o Roos, zoo zacht
Als zacht fluweel en zijde !
Hoe zedig gloeit, hoe vriend jk lacht
Uw blosje t' alien tijde.
o Gloei en bloei mijn e~ren lang!
Laat nets uw glans vermmderen ,
k meen de Roos op moeders wang
Gij raadt het, lieve kinderen .
OPEN VENSTERS,
(Naar LoNGFBLLow.)

Iet prachtig Buiten hief zijn dak
Stilzwj gend uit de hndeboomen
Het zonhelit deed Tangs top en, tak
Zijn good op 't ledig voorplem stroomen .
'k Stood even stil bj 't open hek,
En sloeg weemoed~g 't oog naar boven
'k Zag van der kindren slaapvertrek
De vensters alien opgeschoven .
Maar geen lief bakkesje keek uit .
Geen aardig ventje zag ik woelen .
Daar was beweging noch geluid
Slechts leege tafels, leege stoelen .
Kardoes stood op de stoep van 't Huis,
En tuurde goedig door de ruiten,
En kwispelstaartte op 't minst gedruisch,
Maar wachtte vruchtloos zijn kornuiten .
Zij trippelden door 't Huis niet om
Zij speelden op geen beukepleintjes
Noch zagen blijde aan de eendekom,
Hoe de oude zwommen naast hun kleintjes .

BETJE.

't Gevogelt sprong van tak tot tak

Z}jn wildzang kiosk door al de boomen

De stem der kindertjes ontbrak
Z j wordt nog slechts gehoord, in droomen.
Ik trok den knaap wet dichter b j,
Die aan m"n zjjde bloempjes plukte
Lang keek hUU me assn toes vroeg h j mij
,Waarom 'k zijn handje toch zoo drukte?"
BETJE .
Neem mij niet kwal jk, hove Bet!
Dat k u eens ernstig onderhoude
En vlak de waarheid zegge, net
Als ik 't m jn eigen doehter zoude.
In de eerste pleats, mijn liars kind!
Gj moat zoo dol oprecht niet wezen .
Wat gj gevoelt, bedoelt, bevindt,
Is daadl jk in uw oog to lezenl
Ei, waarom veinst gij nooit eens wet?
Bescheiden z jn iss ongenoegzaam
Bet veinzen - zondig dunkt u dat . . .
Maar, Betjen! ieder acht bet voegzaam,
S
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Die 't recht verstaat, met mood en kaak,
Dies acht men overal verstandig
Hi,j - heart gemak, die groote zaak!
Een flapuit is verbaasd onhandig.
Dus, meisje! 'k smeek u ale eon gunst,
Leer met bevalligheid wet lieges
En zoekt gij 't toppunt van de kunst,
Leer bovenal uzely' bedriegen .
Ten tweeds G j schjnt zeer gezind
,Uwt jd voor kennis nit to geven
Gij wilt wet weten . Lieve kind !
Zij west genoeg, die ,west to laves ."
Set prates, zeker, hoort daarbij,
Hat aardig over alley prates
Maar die reel west, spreekt minder vrij,
of ziet zich ale eon w jsneus baton,

r

om
dattos lezen?
naar m}ln wil

BETJE.
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au leest Fransch, Puitsch
ooral toch Engelsch, most ik hopen!
,Ook Hollandsch" . . . Schepsel, hood u still
Gjl zoudt het met uw eer bekoopen .

r}

Maar waarom leest gfi ? Dat 's de zaak,
Daar t al o. .p aan komt
,Neen, tot m}ln stichtmg, nut, vermaak . . .
Ik dacht wel dat het mis zou wezen.

~~

De Bjjbel is uw liefste boek,
Hetgeen ik voor alsnog niet lake
Zoo sleehts het daagl}jkseh onderzoek
Der Schrift u tot geen dwnepster make.

r

G}"] gaat getrouw ter kerk . Zeer good !
Maar waarom, tegen tiller wensehen,
Zet ge op de bale geen enklen vast?
Men ziet ook daar zi'n
J evenmensehen .
En ook last ge u geen lidmaatschap
Van comite-tjes welgevallen
Melieve, flu nag mooier grap!
Die met naar 't bal gaan, doen dat alien
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Hoor kind! uw keus most duidl}jkzjjn
Verhcht godsdienstig, zoo ale wj zjn,
Of wel, ten eenenmale fijn
.,
Maar daar most dan wat extra's bJ zign .
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In zan en toonkunst neemt ij lee
En eelfint
in beide wel to slagen,
" verschrikljk
Maar~z}lt
ouderwetsch
In t plaatsen van uw welbehagen .
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(iiiJ~-hebt, naar 't schiint, noch oar nosh hart
Voor schitterende meesterstukken,
Die drok en dal z}jn en verward,
Maar die men aanhoort met verrukken .
Beethoven, Mozart, Haendel Bach
Ziedaa~r de lui, ie gij blijft roemen
Maar dat is, ale ik 't zeggen mag,
De sterren prjjzen en de bloemen.
Some zien w}j u, bj avondstond
Voor t open venster neergezeten,
Ben zachten glimlach om den mood,
Het wereldsche gewoel vergeten

r

BBTJE .

En soml jds weer, voor dag en dauw,
Tot stichting zeker van de boeren,
Mooi blootgesteld aan de ochtendkou,
Uw duiven en uw kipper voeren .
of, op een ongelegen tijd,
in eenzaamheid door 't hakhout dolen,
Waar gjj uw kostlijke aandacht wijdt
Aan bloeiend onkruid en violen .
Beken het maar! Is 't waar of niet,
Dat vaak, als alles reeds ter rust is,
Het staren in het bruin verschiet
Der breeds ~lanen nog uw lust is,
En 't opzien naar hot stil gewelf,
Waar, large de maan, de wolkjes drjjven,
U dikwijls noopt, ondanks u zelf,
Nog urea op 't balkon to bl jven?
„Dan," zegt gij, „boom uw hart eon stem,
Door 't zinlUk oar niet op to verger,
Die duidlijk tot u spreekt van Hem,
Wien de englen eeren met gezangen
'ien gij gedenkt met diep ontzag,
En dankt met innig zielsverrukken,
omdat het u gebeuren mag
Den dorpel van zijn Huie to drukken!" . . .
Zoo zijt gij beurtlings, bests meld!
Wat ernstig, of wet kinderachtig.
Hot eerste is overdrevenheid,
En 't andre, schaap! verveelt one kraehtig .
De wereld is zoo ale zij is
Men most wet nemen en wet geven,
En zonder erg of ergernis,
Zoo lever als men haar ziet lever.
Do kronkelbeek, die kalm en zacht
Hear weg zoekt met bescheiden bruiser,
Wat is z }j, bid do frame graeht,
op peil gehouden door haar sheen?
Het bjtje, hoe tevreden 't ~j
In z 'n eenvoudig, stil, bedr jf'e,
Haalt immers niet in waard'e bb
Een weep met ingeregen l jfje?

&

IN DE I INDERHAMEIt. - BIJ HAAR GRAF .

Maar g}j ver~aapt u ears den schijn,
En leeft bi,j veal to hooge taken,
Die mooi en goad en kostlijk zijn,
Maar al to slechte reeknmg makers .
Ik hoorde some, in 't diepst van. .t wood,
Een vogel zingers, luide en b jde
Ik vond, verscholen onder 't hoot,
Een geurig bloempje, zacht als zijde
Ik tag ears bron, vol, klaar, en frisch,
Ontspringen op een eenzaam plekje
En tie daarin uw beeltenis . . . .
Maar wie zijn schuld is 't, zedig bekjo?
'' Qergelijk JUSTE OLrrIER, Clalrette .
IN DE KINDERKA DR .
.Ales in sleep !
A lles in rust !
Meisjen en knaap,
Droef heid en lust!
Kleine krakeelen, en knellende zorgen
Wegens de moei jke lessen voor morgen,
Eensklaps gesust
Allen gezond,
Allen vol kracht
Zie hoe die mood
Slapende lacht !
En, nog din kusje gedrukt op de koonen,
Blozende rozen, van dochtren en toners,
En Goeden nacht!
Ja, Goeden nacht!
Slaapt ongestoord !
(hod houdt de wacht,
God, die ons hoort.
Kom, leg ook gij nu het hoofd maar terneder,
Liefdrjjke moeder! zoo zorgzaam en teeder
Slaap ook zoo zacht .
BIJ HAAR GRAF .
M n sieraad en mijn ears,
ijn grootste echat op aard,
Een gave van den Heere,

REFOB AILLBUR . - NEVENS DBN BIJENHORF.

Zijn groote goedheid waard,
Een onwaardeerbre zegen
Een hnl een troost een vreugd
Pat waartpgij op mijn wegen,
Gil, huisvrouw van n jn jeugd. )

r

Thans, zjjt gj van mjz n zi de
Zoo droevi afgescheur,
Och, weet gii, wat ik lijde,
En hoe min boezem treurt?
G" moogt in de armen zinken
Van Hem, die eeuwlg leeft
Zou ik den keIk niet drinken
Dien n*j de Vader geeft?
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M"n kindren, lieve Zanen,
Vlucht tot dien Vader heen(
Hij zal zich Vader toonen
Aan n en mij meteen .
Hi,~~ -zal, in daze smarte,
Uw vader en zijn kroost
Vertroosten aan z~jn harte,
Mei

.

Geli'k een Moeder troost .
~

REPOS AILLEURS .
Houd u den slaap des doods nit de oogen
Door werrkzaamheid
Geloof niet dat wij rusten mogen,
Eer ons de Heer tar rust geleeidt.

(
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Verpoos uw geest, verkwik uw krachten,
Schort d' arbeid, maar hervat hem wear
En leg, ook zelfs in uw gedachten,
Uw tank niet near .

~G

NEVENS DEN BIJENKORF .

Sic vos non vobis meliitaatis, apes .

Maak vljtig bong, n}lvre B !
Voor u met, maar voor mu.

S

De schoone zon is opgegaan.
Veal dulzend bloempjes zie k staan,
')

Zie bl.

.
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NEVENS DEN BIJENNOBF.

Hoe aardig pronken ze in 't gelid!
Dit geestig rood, dat zedig wit
Dit blauw, dat geel gestreept, bestipt
Geplooid, gekarteld, uitgeknipt,
of glad en effen, gaaf en rood
Hier, lachjes om den rooden mood
Zoo gul en vrooli,, k opgespard,
En dear, een heldre traan in 't hart .
Het eene draagt een kroon vol glens,
Het andre eene Heiligs stralenkrans
Bit jkt een kleine zon, en dat
Een groote vonk op 't Bras gespat .
Een kruisje, een ring, een spitse plus
Een droppel bloed, eea vlokje sehuim,
Een monnikskap, een krijgsmanshoed,
Een schoentje voor een poppenvoet,
Een pi,jpje met gebogen steel,
Eon veldschalmei, een kermisveel,
Een leeuwenbek, een kattenstaart,
Een oudje, lachende in zijn beard,
Een klokje, benglende in de lucbt,
Een borate vhnder in zijn vlucht,
Een bekertje met good daarm,
Een oogje pmkende van min,
of met een heldren, vrijen blik
Ten hemel opziend' zonder schri' .
En iedre bloem, die zich ontsluit,
Spreidt, met hear kleur, hear geuren nit,
En lonkt en lokt u, n}lvre Bg !
Om u niet, maar om n j
En zet u, op uw vliegend spoor,
Het neetarvocht in schotels voor
Of reikt het op een spites roe
U, mondjesmaat, b j droppels toe
Of last u snufflen in zjn dons,
Of zuigen sera een voile spons
Of bergt, met plaagziek overleg,
Ht in een donkren kelder weg,
Maaar iaat bet deurtjen op een kier,
Bt gij moogt mgaan, gulzig deer!
En zwelgen, zwelgen, nijvre Bij!
Voor u niet, maar voor ml} .
Spoed heen den met uw zoete yacht!
De korf, de eel, mijn kelder wacht!
Spoed heen, en stort uw rijken buit
In vat op vat b" stroomen uit
Spijs van den klimmend' overvloed
Uw zusters en hot jong gebroed

NEV

URN BIJINKORP .

Voorzie uw vruchtbre koningin,
$aar minnaars, en haax hofgezin
Leg ook den 'wintervoorraad op,
In kraik bil kruik met wassen stop
Vlieg dan weer nit op vlugge vlerk,
Pan bloom tot bloom, van perk tot perk
Keer weer, outlast u, vlieg weer nit,
Totdat de dag zijn rondo sluit
Neem rust, tot de eerste straal van licht
U weder opwekt tot uw plicht!
Wie weet of ge op uw vroegste vlucht
Niet riekt eon welbekende lucht,
Die lokt en zegt ,de boekweit bloeit!"
Daarheen, daarheen dan, onvermoeid!
De weg i~ lang, maar groot hot loon .
Maak haast! Nog is de morgen schoon
Licht dat, op 't mldden van den dag,
Een donderkop, eon dondersla{ .
Een zwarte wolk, die regen spelt,
U wegdrijft van 't welriekend void,
En noodzaakt tot gedwongen rust
Haar, die in d' arbeid vindt haar lust .

Voor mij, lief Bij tj e ! eons vooral

Bestelde ik u deep b,i~enstal
Ik hob u dozen korf gekocht,
Door nijvre mensehenhand gewroeht
Ik plaats eon vaantje op den top
En schrUf er eigenhandig op

Bier woont en werkt de nijvre Bij,
Voo • zich niet, maar voor nij.

Want de ijzren vlijt, hot taai geduld,
De wijsheid, die dit pakhuis volt,
De hefde voor 't Gemeene Best
In ieder bijenhart gevest,
Al de orde en eendracht, die hier heerscht,
Daar ieder zwoegt en zorgt om 't zeerst,
Die spaarzaamheid bj overvloed,
Die daagljjks rijker worden doet
lk pluk de beste vrucht er van,
k, die goon honig makes kan,
Ik, die niet weet naar welke wet
De zoetheid van hot rozenbed
In 't binnenst van eon bijenmaag
Tot honig wordt, en 't ook niet vraag
Maar gaarn mils brood in honig doop
Ziedaar des werelds loop .

JAN JANsZEN.

JAN JANSZEN.
Eer bran t een arms Vader m{t ureagd zes km' dren grope,,
Dan dat zes rjjke kinderen
hem koestren in den nood.
Jan Janszen had gehamerd, gezaagd, geboord, geschaafd,
Bjj dag en nacsht gezorgd, gezweet,
geploegd, gezwoegd, geslaafd
Zjjn wijf'e wilt van sparen en zuinig overleg
Zoo braehten zij zes kindren groot,
en legden nog wet wag .
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De zonen kregen vrouwen, de dochtren kregen mans
Geen vader was gelukkiger
of r}jker den Jan Jansz.

Jan Janszens haar .werd gri,jzer, maar dat was niemendall
l aar hj verloor zhn brave vrouw,
dat was een treurgeval
Maar hij verloor zjjn wijfje, dat was een bitter kruis
Dear zat hij oud en eenzaam near
in 't uitgestorven huffs .
Dear zat hjj, oud en eenzaam, to stiffen bi,j den heard
En menig, menig dikke traan
rolde in z}ln
.n grjzen beard .

Dear zat h~j,, oud en eenzaam, en sloeg zich voor den kop
,Och, dat hil maar wet ,jonger wear,
hid nam bet werk wear op "

~J
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H}j zat zoo lang to peinzen in doffs mijmerij
Zoo wager ward hij als een bout,
en zag den dood nabij .

-Zi,.~'n kindren kwamen dikwijls en aten aan zijn disch
Maar dubbel woog hem de eenzaamheid
na korte lafenis .
rKom,"

sprak hij, ,'k heb drie zonen, en elk Len hnisgezin
,Kom, ik verkoop mijn have en goad,
en woon b}j d' oudsten in ."

a

Jan Jansz verkocbt zijn boeltjen, en deelde met zjn kros st,
~~
,Vriend !" sprak hj tot zjjn oudsten zoon,
,ik zoek b~ u mijn troost .

a
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't Ging geed in de eerste weken, wet minder op den dour
En eer het jeer verstreken was,
kwam menig moeiljjk uur.

~

En op eon vroegen morgen, riep zoonlief vrool}jk uit
,Heeft vader nets gehoord vannacht?
k kreeg een jonge spruit ."
En eer no g de avond daalde, sprak hj zjn vader ears
,floor vader, wear uw armstoel stood,
most flu het wiegje staan .

wj

wonen wet bekrompen, en in een klein bestek
Gij moest bij broed#r Gerrit gears,
die heeft een groot vertrek.

c

Jan Janszen zuchtte in stilts Jan Janszen zei Heel goad !"
Dies trok hij near den tweeden zoon,
en schepte nieuwen cooed.
t

't Gin best in de eerste da en in de eerste maand misschien
Maar eer 't een halfjaar verder was,
had vader 't al gezien!

S

En op een kouden avond, dear hoorde de oude man
,G~ stookt den kaahel veel to heet
ik krijg er hoofdp jn van .
ii

Maar warmte hebt gig noodig welnu, ik west goed read
Uw derde noon is bakker, best
dat gij dear wonen gaat ."
Jan Janszen zuchtte in stilts Jan Janszen zei Heel goed !"
Dus trok hj near zjn derden zoon,
maar met een droef gemoed .

J
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t Ging heer ,jk de eerste dagen t gang goed een week of wet
Maar eer 't Brie meanders verder was,
was hem de bakker zat.
En op een schooners morgen, sprak hj zijn huisvrouw aan,
Dear vader in den leunstoel zat,
zoodat hj 't kon verstaan
,Fens bakkers huffs, lief wijtjen! is net een duiventil
Een ieder loopt er in en nit,
en vader houdt van stilt

a

a

JAN JAN$ZEN.

Ik wil den man niet jagen, maar beter leek hem wis
Het stifle huffs van Leentje-zus,
dat op den stadsmuur is ."

r
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Jan Janszen zuchtte in stilts „Maar", dacht h}j „'t is ook wear,
en dochter hangt veal teerder aan
veal beter ban ik dear."

l

t Ding best in de eerste dagen t grog goad nog m®nig week
Maar ook hat dochterhart list los,
ear 't eerste jeer verstreek.
En in 't begin van 't tweeds, dear kwam de schoonzoon aan,
En zei „Hoe graag ik vader Meld!
't is niet om nit to staan!
C
'

Mijn vrouw sterft duizend dooden, als z j hears vaders stap~,
Bij uitgang of b j thuiskomst, hoort
op daze steile trap.
Z" zegt wel duizend malen De man zon den ken dat
H ' ons to veal was ver van dear
maar anders, weetje wet?

Cu

't Ging . extra, de eerste dagen 't grog goad, een langen tjjd
Toen glng ook Betjen teeder hart
Zijn eerste warmte kwijt,

Ik cd
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' ne hu
mge
sa

L

~+
~,
a

ooze rheumatiek!

ij z)t hier altijd ziek .
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Hij moest bij Betje wonen die is nog wel jaloersch
Pat vader one gekozen heeft
dear woont hj gel jkvloers ."
Jan Janszen daeht „Mijn Leentje, die meant hat zeker goad,
En Betjen is jaloersch! Kom aan,
dat geeft een burger cooed."

(
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Won Grietjes man u hebben, dat was zoo mooi ale 't kohl
Haar huieje, dat b 't kerkhof staat,
heeft altoos lucht en zon ."
Jan Janszen dacht ,Mjn Betje heeft gansch geen onge jk "
Dna nam h j met een hoopvol hart
b j Grietjes man de wijk
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TE JONtt .
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Hjj was in 't kurkdrooghuisje geheel op zign gemak .
Doodgraver was z}ln Grieves man
dat was geen vrooligk yak .
't Ging goad in de eerste dagen, nmar, na ears week of wet
,Grootvader l" zei hat iongste kind,
dear 't op jn knieen zab
Weet u vat Leenmoei zeide, toen zj bj Moeder wLs?
iat u geen kamer beter leek
dan ander 't groene grass

Een kamer, zooals Vader er daaghjks maakt en sluit . . .
,Kind " riep Jan Janazen, zuchtte deep,
en -- blies den edam uit.
Btraks maakt de man van Grietje zign kamertje gereed .
Nn komen al de kindren op,
in 't effen sswarte kleed.

,~

Jan Janezen wordt begreven met Plechtig rouwmisbaar
En op z jn grafsteen staat Hian RUST . . . .
En dat is dan ook wear.
Eer brengt ears arms vader, met vreugd, zes kindren grout,
Dan dat ssea rpke kinderen
hem koestren in zj}n nood .
NOG TE JONG.
(NAAB VICTOR HUGO).

Een aardig meisje zong. Met uitgeteerde wang
Lag, in hat mast vertrek, de moeder o p hear sponde,
En sloeg tar dood benauwd ears hollers blik in 't rondee
wjl zaten bjl dat bed en hoorden dat gezang .
Bet kind was If 'ear ond . IIet zong zoo lief
. wig moesten
Wel luistren, dat de kranke 't zag .
Het meisje zong den ganschen dag
zj lag den ganschen nacht to hoesten .
finds gistren dekt hat graf hear lief en schoon gelaat .
Bet meisje zingt reeds wear. En waarom zou hat z get& `
De droefheid is een vrucht, die God niet groeien last
Aan nog to teere twijgen.

"
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SCHERTS . -- SLECHTS

EENE

TAAL

SCHERTS.
Ongevoelig, mw, koelbloedig
Mag, de scherts niet zijn
Vroolj~k, vriendljk en gnedmoedig,
En niet scherp, maar fijn .
't Lachje, dat zj op doet r jzen,
Zij noch wreed noch wrang
Glimlachje op de lip des wjjzen,
Kuiltje in poezle maagdenwang,
SLECHTS

EENE

TAAK.

De bloempjes kusten hear den voet,
Wanneer zij trail door 't veldt
De leeuwrik zong hear in 't gemoet,
A heeft zij 't nooit verteld.
Zacht streelde 't windje hear de kin,
En beefde om 't stout bestaan
Het beekje hield zjn murmlen in,
En 's dichters luit sloeg aan .
Het b jtje hield een gansche pool
Zich op zijn vlerkjes op,
En nam hear mondje voor een roost
Maar 't was een rozeknop.
Uit hear brume oogen straalde een vonk
Zoo liefdrijk, rein, en zacht,
Die in de stugste harten zonk
Met onweerstaanbre kracht.
Het bestje sloeg van 't spinnewiel
Met vochtig oog hear ga,
En sprak ,,Zie dear een vrome ziel!"
En keek hear lang nog na .
De boersche kindren staakten 't spel,
En Trijntje zei tot Jan
*Zag j}j die mooie juiter wel?
Wat keek ze ons vrindlijk an."
En menig, menig edel hart
Dacht waren wij gepaard,
k weet wel wie gelukkig werd!
Maar ik ben U niet waard.

SLECHT$ FINN TARS.

Doch huwen was de laatste zaak,
Waarop haar zieltje zen
Een kranke Moeder was haar task s
Die haar niet misses kon .
Een moeder, aan wier bed zj zat,
Zoo menig dag en week
Haar volgde zij van bad tot bad,
Van wereldstreek tot streek.
Ach, beeldschoon kind! altijd vervuld
Van 't gees uw plicht gebood,
GU - waart een engel van geduld,
En uwe trouw was groot .
Vergeefs . Gees kruid, gees bad, gees lueht,
En zelfs uw liefde niet,
Heeft ter genezing kracht of vrucht,
Ale g j met tranen ziet . Zoo sleet zjj jaren achtexeen,
Haar friseche jeugd vervloog
Maar word nog schooner dan voorheen,
In elks eerbiedig oog .
't San wows dat haar lief gezicht
Wat bl'eek, wat smaller word,
Maar 't blonk to moor van 't heerljjk licht,
Dat voortkwam uit haar hart .
Wat is de heldre bloc der jeugd,
Wat 's levens dageraad,
Bj 't goon eon lang beproefde deugd
rent op eon sohoon gelaat?
Bij wat z j om den lieven mood,
op 't effen voorhoofd schrjjft
Van w ie in God steeds sterkte vond,
En op Hem hopes bhjft?
B}j 't goon or hemelsch blinken gaat
In 't oog, dat, onbewolkt,
In dienst der rijkste liefde staat,
En haar getronw vertolkt
Vertolkt, het~ij ze diem of troost,
Hetzij ze dxaagt of jdt,
of dringend bidt, of vleiend koost,
Of dankbaar zich verb j dt?

?

TWEB LICHTEX.

Maar eindlijk is haar task volbracht,
En t laatste werk verricht,
De trouwe dochterhand drukt zacht
Haar moeders oogen dicht .
C
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Nu reikt zi dan die dierhre hand
Een lang'eproefden vzind,
En knoopt den liefelijken band,
Die harten samenbindt.
Verheven blinkt de huwlijkskroon
Op 't godgevallig hoofd
En t blosje ontgloeit weer op haar koon,
Slechts voor een tijd verdoofd .

~~
J

De aandoenlijke ernst van 't za,cht gezieht
Ontplooit zich tot een lath,
Waar al hot stil geluk uit licht
Van dezen huwlijksdag .
o Trouwe Dochter, thane geheel
Uw' Eega toegewijd,
Nod schooner roeping is uw deel,
En die gij waardig zit!
Wat suit ij, na een weinig p~jn,
- Uw efde telt die licht .,
Een tr o uwe en teedre Moeder ~ n
een bekoorlijk wicht!
Bat
kind ver elde u r"k en mil
Uatw kmde rlj ke deug ~
En alles wat gjl t wezen wilt,
Door de eerste moedervreugd!
Gi~__ smaakt die ziet uw zuigling aan,,,
Hoe bleek wordt mood en kaak!
Gij sluit uw oogen . . . 't Is gedaan , , ,
G" hadt slechts ddne task .
~
TWEE LIGHTEN.
Dees werkt om roem, en the om nut to etiahten .
Kees draagt een kaars, om andren voor to lichten
Jan, om to zien hoe lang zjjn schaduw wordt .
VrU lang, moor Jantje! maar uw K a is kort.
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NAGEDACHTENIB .

NAGEDACHTENIS .

Gij waart zoo
in 't zacht
Een heldre
Speelde u

goad. Pat konden alien lezen
blauw oog en vriend jk aangezicht
straal van lieflijk licht
't blonde hoofd en onvergeetlijk wezen.

Uw Moeders vreugd haar troost b}j weduwsmarte
Hear lief, voorbeeldig kind
Als de appal van haar oog bemind,
En thans beweend, met een verb jzeld harte.
Mij kreegt gij lief. Uw hart, zoo onbevangen,
Uw ziel, zoo rein en schoon
Ging open op den zachten toon
Van 's jonglings luite en weemoedvolle zangen .
Gj schonkt me uw hand wig warden saamverbonden
G ezegend uur voor mj !
.,
.,
Gods goedheid had mij aan mile zip
Een angel tar bescherming toegezonden .
Hoe feeder was uw liefde, hoe zorgvuldig!
Hoe jk en vinding jk!
In lief en lead zichzelf gel jk
Aanspraakloos, rein, zachtmoedig en geduldig
Zoo trouw als goud, in woorden en in wegen .
Gij hebt mij nooit gevleid .
Door waarheid en oprechtigheid
Werdt gj behoed, en waart gil mil ten zegen .

wij

poogden seam, bij 't licht van Gods genade,
Den goeden wag to gaan .
Hoe onbelemmerd tradt gij aan !
Ik wees den wag maar gij gingt voor, mijn gade!
G~ waart zoo vroom Uw godsvrucht had geen vouwen
De vroomheid van een kind,
Dat z jnen . God en Heiland mint,
En zegt ,Hij is getrouw, dies zal ik ook vertrouwen .
Ootmoedig kind! Wat andren aan u prezen
Ward niets door u geacht .
Alleen de spreuk van uw geslacht
,Mi.ix HEIL ns CHSisTU " was uw roam, en mocht hat wezen .
Gil schonkt m}j kroost.. Ge omringdet mij met zonen
En dochtren.
gedruisch

NAGBDACHTENIS .

Vervulde m}jn gelukkig huffs .
Gij gaaft ~e me ~nelk, en uwe rozekoonen .
• Week een lust, in 't midden van de velen
't Lief modertje to zien
Een op hear zachten schoot . een aan hear knign,
Een spelende op den groad en keuvlende onder 't spelen!
• Welk een rust, u bij de wieg to weten
Van 't krank en ljjdend wicht,
Met zorg in 't hart maar kalmte op 't aangezicht,
Niet wijkend van uw post, en 't bidden nooit vergeten!
• Welk een troost, wear goon ~ebed mocht baton,
Maar 't offer moest gebracht,
Van 't vast geloof de groote kracht
Te lezen in uw hart, zoo stil en godgelaten!
• Welk een troost, door u getroost to worden,
En in uw arm altijd
Tot elks task, tot iedren str jd
De kracht to vinden om de lendenen to gordon!
• Welk gemis, dien troost, lien stoup to missen,
En op de levensbaan
Verminkt en eenzaam voort to gaan,
Hot hoofd vol zorg, hot hart vol droefenissen!
Gjj waart nog jong. Goon , acht en dertig jaren!
Nog kleurdo 't hefli,jkst rood
Uw zachte wang . . . Geduchte dood!
Pat wilt uw edam anal m}jn schoonste rocs to ontblaren .
't Was Meimaand alles groan in bosch en weide,
En ook in onzen hof
De bloemen rezen uit hot stof
Ook op dat kerkhof, dat uw stof verbeidde .
Dear bracht ik u . Sering en goudenregen
Wuifde u hot welkom toe .
Hoe treurig was n jn hart to moo.
Toch sterkto God en Meld n jn tranen tegen.
Sering en goudenregen liet zijn bloemen
Neervallen op uw graft
Elk bloempj a viol vervolgens af,
En 't laatste blaadje na de laatste bloemen .

NAG?YDACHTNNIS .

De winter kwam de treurigheid volmaken .
o Akker van den dood,
Wat werdt gij doodsch, dus naakt en bloot!
Toen vial de sneeuw en dekte n met haar laken.
Maar

Kan 't zijn? Is 't reeds een jaar geleden,
Pat, ik then wag betrad,
Beroofd van 't liefste dat ik had?
Nu bloeit gjj wear, gel jk eon bloeiend Eden .

S

flu . . . .

En ook mijn hof herbloeit, als in die dagen
Van angst en droef heid, toen
MB zoo gedurig 't eerste groan,
In eenzaamheid, m jn nood aan God zag klagen.
Kleine Agnes plukte een lelietje en bekeek hat
r Zie", sprak min hartedief
,,Dit bloempje vond Mama zoo lief"' -En ik ,Dat 's waarheid, kind! en zij geleek hat ."

C

Welnu! Gelijk dit bloempje en alle bloemen
Verborgen lag in 't stof,
En flu wear opgaatin mijn hof,
Opdat we, o God! uw hefde en almacht roemen

S

Zoo zal ook eens, gekoesterd door de stralen
Van meer dan zonnelicht,
Herleven voor mijn aangezicht
Mijn liefste bloem, mjn Lelietje-van-dalen .
Beminl_ijkste en godvruchtiigste der vrouwen!
Die balsam zalft mijn pijn
Ik zal daaraan gedachtig jn,
Aleidelief ! en voorts op God vertrouwen .

,~

Och, mocht mijn kroost in uwen voetstap treden,
En, ondanks uw germs,
Mj,jn dochtertjes uw beeltenis
.,
Uitdrukken in een krmg van stifle hefljjkheden!

I

I`,

Min zoons niet van uw lea en voorbeeld wijken,
Zoo deep in 't hart geprent,
En 't wicht, dat nooit u beef t gekend,
Door aangeboren aard en inborst u gelijken!

Y
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En ik, die uw gedachtnis blijf vereeren,
o Mocht ik ook nog flu,
Verkeerende in den geest met u,
tel jjk voorheen, bestendig van u leeren .

BENSNI. - NAZOME$ .

BBN

NI .

Gij_ what niet wie 't was, die zoo kort, maar zoo zacht
U ears 't hart van haar liefde mocht rangers,
Die op eenmaal verdween, in then treurigen nacht . . . .
Maar gij scheent haar terug to verlangen .
Rondom uwe wieg werd door velen geschreid
Doch de reden kondt Gi,j niet door ronden
Slechts hebt gij een dubble zorgvuldigheid
Bij al deze droefheid gevonden.
G" _wilt niet waarom, maar gij kondt maar niet recht
U gewennen ears 't aardsche gewemel . . . .
Tot dab gij heel zachtjes werdt n~dergelegd
op uw Moeders schoot, in den hemel .
NAZ

MBR .

Reeds begint de spin haar rag
Overal to weven
gorier wordt de zomerdag,
gorter wordt het levers
Maar in 't rijp en rijpend green,
Maar in helm en schooven,
Lacht de oedheid Gods ons aan,
Die wig dankbaar lovers.
Die het rozenbed beschouwt,
Wo dt geneigd tot treuren
Maar de boomgaard blinkt van gout,
En de druiven kleuren.
Ook de roods lijsterbes
Gloeit zoo schoon als immer
Vogels! volgt m}jn wijze lea
Plukt haar nu -- of nimmer.
Eerlang hangt de valsche bong
In het vreemde lommer
't Late besje lokt uw oog,
En gij ducht geen kommer.
Maar, verborgen voor uw blik,
Door den moord geweven
Gaapt de paardenharen strik
Near uw schuldloos levers.
Lieve kindren! elk genot
Is aan tijd gebonden

OUD EX NIBUW VERBOND .

UNDER 'T VREEMDB JUH . -' NAAR RtICHERT.

Smaakt het met een o
God
Fn ter rechter stonden,
Die van geen genoegens weet,
Die hij niet mag rekken,
Zal zich een gedurig leed,
Of den dood verwekken .

~

OUD EN NIEUW VERBOND .

a

Bet OUDE, de Omhulling
Ret NIEUwE, Vervulling.
In het OUDE, een stole ert een staf,
Op den Weg naar het duistere gra,f
In het NIEUWE, 't vroolijkste licht,
En een opene deur in 't gezicht .

~~
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ONDER 'T VREE IDE JUK.
(Ult Ruckert's (eharnisehte Sonnette, verschenen ten jars
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Wat zoekt
Weiman? „Haar en veer, ten buit."
.floor 't jaehtrumoer van die Uw leven zoeken .
Wet doet gij, Visscher? ,,'t Watervolk verkloeken,"
Wie breekt het net, dat om uw leden sluit?
Wat wiegt gij, Moeders I en verbiedt u 't slawen ?
AEen frlssche teelt van forech gespierde knapen."
Ja om, in 's Vreemdlings dienst, hun Vaderland
Ten bloede toe to slaan met eigen hand .
Wat schrj gij, Dichter? „'k Orif in gloende letteren
Mjjn eigen en mijns yolks ondelgbre schand,
Dat wig aan omen kerkerwand
De onteerde hoofden niet verpletteren "
NAAR

Rt)CKERT .
I.

Stijgt gij naar omhoog,
Steeds wordt voor uw oog
't Uitzicht algemeener
Y

.}

Wat smeedt gij, Smid ? „~Vij smeden enkel keetnen ."
Selaas, uw eigen hand omklemt een boei ."
Wat ploegt gij Boer? „Opdat de veldvrucht groei i"
Ja, voor den vijand tarw, voor u brctidneetlen .

APec$IID.

G

Van het groot Geheel
Ziet ga een grooter deal,
Maar al 't B jzondre kleener.

II .
Wee, die z}jn ,Ik ga sterven" spreekt,
En niemand hefde heeft gedragen
Den baker, die in scherven breekt,
En niemands dorst verslagen!
AF SCHEID

(Uft het Hoogduitsah,)

Gjj klopt ik kom! Doch, ear 'k den laatsten gang
Naar 't stills graf, betrede,
Doodsengel! last m}j t}jd voor ~dn gezang,
Tot dank- en afecheidsbede .
Heb dank, o milde Vader, liefdr}jk God
Voor al 't genot van 't levee
'k Heb nooit vergeefs, bij 't wisslen van mijn lot,
Het oog tot u geheven .
Heb dank voor 't levee, dank ook voor den dood,
Erode alley moeite en smarts
Hoe bitter eerst, zoet wordt des stervens nood,
Leeft gj in 't l}jdend harts .
Hoe menig bloem van troost bloeit voor den voet,
In 't ondermaansch geweste
,Uw wil geschiede uw wil is alt jd goad!"
Die troost is ver de bests .
Vaarwel, schoone aarde! En gij, vaartwel en leeft,
Wie 'k minds en moat begeven!
Indiem ik some u heb bedroefd, vergeeft!
Het brandt me op 't hart bij 't maven .
Wij scheiden, jai maar zien elkander wear,
Waar alien zich vereenen.
Daar scheurt de vriend zich van zijn vriend niet meer
Daar is geklag noch weenen.
Vaartwel! Reeds wordt hat nacht voor 't brekend oog
't Mag U niet meer aanschouwen.
't Wordt duister maar mjj dunkt, ik zie omhoog
Ken nieuwen morgen grauwen . . . .

MosaaNWEKKEa . -- ZoMERDAU.

$

G}j roept! ik kom tot u, en drawl niet meerl
Gehefden 't hoofd naar boven!
Voorbjj is 't lead reeds ziet mijn oog den Heer,
Wien 'k eeuwig ginds zal lovers.
iORGENWEKKER .
(NAAR LORG FELL W.)

Een wind kwam op nit d oceaan,
G" neevlen!" rieP hiJ Amaakt ruim baan!"
A~
Hij praaide 't soup en sprak Zeil voort!
De nacht'is om de dagtoorts gloort."
H j haastte zich tot strand en trust,
En riep . ,'t Is dag. verlaat uw rust.
Juich!" hief h luidkeels wan in 't bosch
, Rol al uw loofbanieren los!"
A

H~j stoorde t vogeltje op jn nest
,Ontwaak, mijn zanger ! zing uw best!"
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En op de werf , Kanteklaar! I)
Steak uw bazuin de dag is daar."
In 't koren ging hij momm'lend rood
ABuig near! begroet den margenstond ."
En gierend door den kranken muur
,Ontwaak, o klok! verkondig 't uur ."
Ook sloop hij door de kerkhofpoort,
Maar fluisterde ,Nog niet! Slaapt voort, "
ZOMERDAG .

Slechts bljide toners kunnen 't zi n
Die van miJ'n liPPen vloeien J '
B}l dezen heldren zonneschijn,
Dit groeien en dit bloeien.
Cantelrleer (naar hat latijn canto darns) is in Reinaert de Qos" de noam van
den Hann. Longfellow heeft Chanticleer.
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BLIJVENDB WAARDE .

VREDE .

Al draagt het hart een diepe wood,
Toch kan er vreugde wezen,
Als alles rondom ons Gods liefde verkondt,
En we overal vrool jkheid lezen.
MiIn geest is vrij , en opgewekt
En son zich m ~n hoofd den butgen ?
De graven zelf z jn met bloemen bedekt,
Die van nieuw levee getuigen .
zij kijken den hemel zoo dankbaar aan,
Van 't zonhcht zoo vriendljk besohenen
Dat droogt op hear wangen den helderen traan,
Dien de donkere nacht hear deed weenen .
BLIJVENDE WAARDE.
Prachtig blonk voor ons oog, met hear sehittrende pluim,
De komeet, in kortstondigen luister
Maar bet vaste gesternte aan 't onmeetlijke ruim
Straalt nog steeds en bestendig in 't duister .
Heerljk schittren de gaven van schoonheid en jeugd,
Die eon dichterli~jk hart doen ontgloeien
Maar hot heilig versiersel van godsvrucht en deugd
Blijft ons stichten, verlichten, en boeien .
. (Het jaar der komeet van DONATI).
VREDE.

In onze dagen zij het Vrede,
Volmaakte vrede en stille rust!
Hot laatste twistvuur zij gebluscht
Het oorlogszwaard blijve in de scheede
Ontzweef ons niet, begeef ons niet,
G j Engel, die den Vree gebiedt!
De herder weide zjjne schapen
Langs batter jen zonder nut
In schaduw van 't verroest geschut,
Leg' zich 't vorzadigd ooi to slapen
't Nieuwsgierig lam zie vroolijk op,
En steke in d' ijzren mood den kop .
Hot veld z j vol van gouden halmen,
Van witte zeilen 't golfgebruis,
Van bljde liedren ieder hues,

AAN DEN HEILAND . -- JOHANNA GRAY .

Het heiligdom van dankbre psalmen
De burger, die het minst bezit,
Steke ook zijn stukj a vleesch aan't spit!
PA% OPTIMA RERUM .

AAN DEN HEILAND .

wj waren verloren gij hebt ons gezocht,
Gevonden en behouden!
Gij hebt ons met uw bloed gekocht,
Opdat wij u lief hebben zouden.

wij waren gevangen gij hebt ons verlost,
Bev jd op onze beden
Die vrijheid heeft uw dood gekost
Wij willen haar wel besteden .

wij sliepen den doodslaap gij hebt one gewekt
Uw Geest ken levend maken .
Wee ons, indien deze weldaad niet strekt
Om ons to doen bidden en waken!
JOHANNA GRAY .

Ik heb bet geloof behouden . . . .

Neem de Kroon, neem de groon! ze is uw deel en uw lot,
Door den wil van uw Koning, den wil van uw God!
U behoort j u voegt. . zij uw godsvrucht, uw schoon
Siert haar meer dan zj~ u neem de groon, neem de groon!
Ach, de schoone Johanna was zestien jeer oud
Hear gebied was de stilte van boekcel en woud
Heel haar rijkdom Gods Woord, zoo hartgrondig geloofd
,Last Maria regeeren! Geen Kroon past mijn hoofd."
* Wat Maria?" riep Hertog en Rijksgraaf en Raad
Op den troop is geen pleats voor 't onwettige Zaad!
„In hot land is geen plaats voor de afgodische leer!
,In ons hart is geen pleats dan voor u, en den Heer!
,Onze plicht eischt uw kroning bier staan wij gereed .
,Doom geen Eedlen tot ontrouw, geen Volk tot zijn leed!
Geef Gods Waarheid niet over aan lastring en hoop
Maar eerbiedig Gods wil! Neem de groon, neem de groog!"
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JOHANNA GRAY .

Ach, de sohoone Joha a! Hoe kio t hear hat hart!
Doodlijk bleak woxdt hear Wang hpaar gedachte verwart . . .
Op hear oog dealt een novel nu voelt zj nets meer
En bezw}lmd zmkt de schoone Johanna terneer .
Maar als uit die onmacht de jonkvrouw bekoomt,
Wat ziet !ii rondom zich, en meant dat zi,j droomt?
Ach, een ader, een Moeder van konink jk blood,
Met Hertog en R"~ ksgreef geknield aan hear voet.
Ach, een Vader, een Moeder, met biddend gelaat,
Met Hertog en R}jksgraaf en Vorstljjken Raad,
Zi jamm ran, zjj smeeken op kiagenden toon
, ed den Staat! red den Godsdienst! Getroost u de groon!'
Toen verhief zij hear harts godvruchtig en , stilt
Toen sprak zj , God! is 't uw heihge Wil,
,Wet ik nimmer begeerd hob en nog niet begeere?
,Zoo aanvaard ik de groon moge 't zijn tot uw sere!"
Nu
Nu
Nu
Nu

trust hear de Hertog eerbiedig de hand
groeten hear de Eedlen gebiedster van ~'t Land
omhelst hear een Moeder, tot schreiens bewogen
dankt hear eon Vader, met trepan in de oogen .

Nu
Nu
Nu
En

kleedt men Johanna met vorstlijke pracht
worden juweelen en paarlen gebracht
wordt op hot v oorplein . d o lijfwacht gevonden,
men voert hear eerbiedig ten Burgslot van Londen .

Op 't Burgslot van Londen is alias gereed
Met ontzag draagt hear Moeder den sleep van hear kleed
De Lord van de Schatkist buigt near aan hear voet
En reikt hear de groon - dat bedriegeljjk goad!
Nu roepen, ear de avond de dagtaak besluit,
Herauten de doodsmaar van Eduard uit
En Johanna, near erfrecht en vorstlijken wil,
Tot Gebiedster van England! - Maar England zwijgt etil.
En na driemaal drie dagen omkeer vain 't lot!
Trouwloosheid dermenschen!
.
Beproeving van God!
Ruiinen Hertog en R~ksgraaf
~ksgraaf en Vorsthlke Raad
Wader pleats op den troop voor 't onwettige Zaad,
Wader pleats in hot Land voor de afgodische leer,
En verzaken Johanna, hun eed, en hun ear . . . ,
Wel ! Hot z~~~j zoo ! De groon, zoo onwillig gedragen,
Legt zj wiilig wear seder, na driemaal drie dagen .

S

JoH.LNxs GRAY .

Maar na driemaal vier woken (ontzettend gezicht!)
Wordt de schoone Johanna gevoerd voor 't gericht .
Om hear heen woelt een yolk, dat hear smaadt en veracht
Voor hear nit zweeft de bijl van den beul, die hear wacht .
Voor
Maar
Noch
Noch

hear nit zweeft de bjjl, die hear vonnis voorspelt,
hear schuld niet bewijst, noch haaronschuld ontstelt,
hear wang van 't bekoorlj,jkste blosje berooft,
den glens van hear deugd op hear voorhoofd verdooft .

Deugd en
De eigen
De eigen
,'t Is uw

onsehuld ! wie eischt uw, gerecht jken moord ?
hppen, wier jamm'ren gig eons hebt verhoord
mood, die u toeriep op smeekenden toon
recht, 't isiw plicht neem de groon, neem de groon !"

Doch g} zwijgt gij berust in de hardheid uws lots
Ook de boosheid der menschen is toelating Gods
Ach, de liefde en de grootheid der wereld is schbn
Verre 't best is daarboven, bjj Jezus, to zjjn!
Hang de b j van den beul over 't sehuldlooze hoofd
Wat zegt dit voor hot hart dat in Jezus elooft,
Dat hem kept, dat hem lief heeft, en ook in hot dal
Van de schaduw des doods hem verheerljken zal?
Over 't schuldlooze hoofd hangt de bjj menig dag
Maar men weifelt, men aarzelt, men draalt met den slag.
Wat de Staatzucht verlangt, wordt door deernis betwixt,
Door 't Geweten geweigerd, maar - Staatzucht beslist .
Ja, de Staatzucht beslist en de Wreedheid voert nit.
't Bloedig woord is geschreven de kerker ontsluit
,Nog twee dagen, Johanna! Bereid n ten doode!"
Spreekt met somber gelaat de onbarmhartige bode .
Maar na hem spreekt een Priester, op vleienden toon
,Nog eon keus last zij u, die gij staakt near de groon
,De eero Gods is hear moor den hear oigene waard
Zweer uw wangeloof af, en uw blood bljjft gespaard .
,Zweer uw .wangeloof af, dat verwoostende work
,Van den v}jand der zielen, den vijand der gerk
,Zweer uw wangeloof af, dat ter hello doet varen
,Neem hot heilgeloof aan, dat uw leven zal sparen !"
Maar z}j antwoordt , Priester! last varen die hoop .
,Van God is m}jn leven, van God is m jn doop
,Van God n jn geloof, dat den hemel ontsluit
,En hot schild, wear de pijl van den boozen op stun .

G

ZICavoUD.
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,Ik hen ong nog van _,~ aren, hat leven is zoet,
,R jk mien deal, door Gods liefde, van gaven en goad
,Maar m}jn God en mijn Heiland, • Zjn Waarheid, Zion Eer,
,,En de rust van m j •~ n hat zjjn m~ emdeloos meer .

SG

~~

k Heb een Midd laar beleden, wrens schuldeloos bloed

G le
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G
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G
G
G
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G

G

G
G

A mjn schulden en zonden op 't kruis heeft geboet
rrHem
em behoef ik, geen andren, en niemand met hem
Hem bezit hem bet .d ik met hart en met stem!

,Neap! beweeg zoo • . meewarrig bet hoofd prat, noch poog
,M de dwaltng mans wags wear to stellen voor 't oog
,Mbn geloof is balsstarrig, kortstondig mjjn tijd ., . .
,Last me alleen, dat ik bidde en wiln zonden bet id ,
Nu verlaat haar de Priester . Zij buigt , zich voor God
Hem b eljdt zi
, haar zonden beveelt z ~ haar lot,
Smeekt om kraeht in haar zwakheid en hnlplooe jeugd,
En genet reeds den voorsmaak der hemelsche vreugd,
Pie verstoort dien? Slechts gij, , die haar leven verlengt,
Die van uitstel de ontjjdige tjdmg haar brengt
Die nog eenmaal beproeft een geloof to verwrikken,
Dat geen seven verlokt en geen dood kan verschrikken!

Neen geen sterven verschrikt haar, geen vrees jke dood .
Wees getroost, •die haar lief hebt, haar voorreeht is grootl
p dit menschh k elaat lit zoo hemelseh een rust,
Als had haar ee
gel voo 't voorhoofd gekust.
Ziet bet uur beeft geslagen bet blok is genet
De scherprechter wacht, en zijn bill is genet
Haar hart is bereid, en haar oog is verbonden
Een slag - en haar ziel is ten bemel gezonden .
En de hemel ontsluit zich . Verrukk jk gezicht~
Duizend Englen en Zaalgen in 't vleklooze licht!
Eon Rechtvaardige recbter gezeten ten troop
~Neem de Kroon!'
En Z"}~ n mood, die zich op ant en zest
a

G

EENVOUD .

G

De Hemel heeft
op menig hoofd
..
Een hefljjken krans laten vallen
Hi) bloeit en blinkt or onverdoofd,
En trekt hot oog van alien.

a
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GOD$VBUCUT. - JONG BLIJVBN. -- DICUTLUIM.

G
I

Maar die hem draagt weet ner ens van,
En ziet zoo eenvoudig in 't ronde
Dat maakt haar zoo schoon als zjj wezen kan,
En bewaart haar voor dwaasheid en zonde .
GODSVRUOHT .

Een rein gemoed, een zedig oog,
Een ziel ootmoedig voor den Heer,
Ziet met vertrouwen naar omhoog,
En vol van liefde seer .

G

r-

Een op zlJn God vertrouwend hart,
Een hart vervuld met liefde en vree,
Genet altijd meer vreugd dan smart,
En dankt in wel en wee.
JUNG BLIJVEN .
Het hart blijft jong en wordt niet oud,
Wanneer t zich frisch en open houdt
Om al wat menschlijk is to voelen,
Te voelen wat een kind verblijdt,
En wat er door den geest moet woelen
Eens jonglings, in zijn schoonsten tijd .
Die ~jn verleden in z'ich draagt,
Blijft jong, al is hij welbedaagd,
En wekt der j onkheid gees mistrouwen,
Veel kan hij hopes, wien veel heu t
Veel met zachtmoedig oog beschouwen
t Heimn ren is een gr vote deugd .

V

DICHTLUIM .

G

D E dichtluim is wel gansch en gaar
en Luim, lt zij goede of kwade
Zij komt en gaat heel wonderbaar
Eer ik 't vermoede of rade.

S

't Kan wezen dat ik j aar en dag
Gees toontjen op noel stijgen,
En wat ik ook beproeven mag,
Genoodzaakt ben to zw jgen .
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(NEEa DE HIADEBEN GIAOOT ZIJN .

't Kan zijn dat 'k eensklaps, 's morgens vroeg,
Een liedjen op voel komen,
Alsof ik 't, zonderling genoeg,
Bedacht had in mijn droomen .
Daar gaat, daar staat bet op 't papier!
Daar volgt alreede een tweeds! . . .
Waar zjjn uw Albums? Breng ze bier,
En ik verhoor uw beds.
WANNEER DE KINDEREN GROOT ZIJN,
„Wanneer de kindren . ,groot zijn,
mjjn lief, n jn levenslust!
Dan komt er, na een tijd van zorg,
ook weer een tjd van rust.
Mijn haar zal wel wat grijs zijn,
Uw voorhoofd niet zoo glad
Maar als bet hart nog jon is,
hoe wemig hmdert dat!
.
,Vier dochtren en drie zonen!
Het wil wat zeggen, wjf !
.
De jongste nog geen twee jaar oud,
en de oudste driemaal vj~f.
Dan is om dezen, dan om dien
bet moederhart in nood
Peel werk bj dag, veel zorg bij nacht -maar eenmaal zijn zij groot!
,Niets zjjt gj voor uw vrienden,
maar alles voor 't gezin .
De huiszorg, ieder west bet wel,
neemt al uw uren in .
't Penseel ligt lang vergeten,
Geen boeken leest g}j meer . . .,
Maar als de kindren groot zijn,
dan komt dat alles weer.
,Ons huwl}jksreisje, liefste!
was kort en gauw gestult
Wij reisden naar de pastorie
van Heemstee daarmee uit!
Nog nooit zijn wij tezamen
eens ver van huffs gegaan
Maar als de kindren groot zijn,
dan vangt ons reizen aan.

WAN&EEE DR HINDEBSN GBOOT ZIJN .

Ik kon maar half enieten,
als 'k in den vreemde tong
Mijn hart was thuis, het . was bij u,
en mpn gedachte vloog !
Met haast verslond ik elk genot
en keerde in 's hemeis naam!
Maar als de kindren groot zijn
genieten wjj tezaan .
.•
,Dan w}lze ik u de plekjes,
.
die ik bekoorljkst
t vond
Aan Eijn en Moezel, Clyde en Teems
leide ik u dankbaar road
Winandermeer en Edinburg
.
zjjn wat ik heerljkst zag
Daarheen zal ik u voeren,
voor onzen ouden dag!
,Wanneer de kindren groot zijn ,.
Neen ! zie nlet dus mh aan!
Begin met dezen glimlach niet,
hij eindigt in een traan Wanneer de kindren groot zijn,
en dat gaat immers gauw ?
Dan komt er weer een golden tijd,
mijn allerliefste vrouw!"
De kindren werden grooter
en grooter, naar de rij .
Maar eer er een volwassen was,
kwam daar alweer een b jj .
,Wees welkom, vierde zoontje!
g}j komt nog joist bij tijds
Ook gjj zult eenmaal groot zijn,
Gods grooten naam ten pr j !
,Wees niet bezorgd uw moeder
neemt u met blijdschap aan
Zij heeft er zooveel grootgebracht,
het zal ook ditmaal gaan . . . ."
Ai m j ! daar breekt op eenmaal
dat dierbaar levee of ! . . . .
De kindren worden grooter maar op hum moeders graf.
AANTEEKENING.

Winander-meer. Gewoon jk Windermere genaamd, een der schoonste en zeker het lieflijkste der meren van het zoogenaamde Lake-

district, in het hToordwesten van Engeland
and..
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EINDLTJH. - a ED,SEID.

EINDLIJK.

q

(XAAB 'T HOOG}DUITBOH) .

Eindh.']" bjft niet eeuwi nit
Eandh k , is de troost verschenen
Eindh,~k groent, o Hope ! uw ]raid
Eindlijk houdt men op van weenen,
Breekt de traankruik die men droe
Eind jk zegt de Dood ,Genoeg .
EmdIjk wordt uit water win
Eindh k komt de rechte stonde
Eindlijk stilt de hartep jn
Eind k, heelt de diepe woile
Cndlilk maakt de slavernij
Den gevangnen Jozef vri.
J
E

Eind jk kan de nijd, de wrok,
Eind jk ook Herodes sterven
EindhJk Davids heraersrok
Z}jnen zoom in purper verven
Saul zelf raakt door den i jd
Veerkracht en vervolglust kwllt.
S
r
J

!~

+ ' dli
~ k neemt het bang getob
Onzes zwerVens ook een ends
Eindlijk staat een Heiland op,
Die het auk des dlenstknechts wends
EindhJ] makers veertig jaar
Gods beloften tjdig waar .
Eind jk bloeit een Aloe
Eindlijk, draagt de Palmboom vruchten
Eindh k eindi
alley wee,
En de laatste smart most vluchten .
Eind jk ziet men VREU DENDAAL
Eindlijk, Eindlijk komt eenmaal .

,

GOEDHEID .

Wie wordt door elk bemind? Wie wint
Hot hart, opt eerst aanschouwen?
Het VBIENDLIJH oog, het oozD gelaat,
De glimlach, die eon hart verraadt,
preeht en zonder vouwen.
c

Pat scboon, dat schooner is dan schoon,
Doet ieders hart ontgloelen .

~~

L&. JOIIANNIs JOSEPHIIS WOTTA . - GEEN ERUIS, GLEE HBOON.

Een koude schoonheid roam ons niet
Maar deze wekt eens dichters lied,
En kan een grjsaard boeien.
EIJ DEBT DOOD VAN
DR . JOHANNES JOSEPHUS VIOTTA,

Componist,

Overleden

Februari

.

Ook die harp, ook die harp dan tot zwijgen gebracht,
Wier geklank ears mijn zangen zich paarde,
In de dagen van jigs en ontluikende kracht,
Die een hemel beloofden van de aarde ! ')
Die ook rinds, in 't gedrang van des levees gewoel,
Door het lied van den MAN zich liet wekken,
En, in geestrijke toners, 't eenstemmig gevoel
En het hart van den VRIEND deed ontdekken. )
Iv og een lied was beloofd nog een lied werd verwacht,
Was op weg van mijn hart tot mjn hppen Maar eer de adem mijns monds het had overgebracht,
Kwam die harp aan den MEESTEB to ontglippen .
Zet haar neer bij z>jn graf, wear des avonds de wind
Haar met smartljjke zuchten bespele,
En bereikt haar deer toon nit het hart van een vrind,
Dat z}j aansla en klagelijk kweele!
GEEN KRUIS, GEEN KROON .
Neen, zonder kruis geen kroon!
Maar zonder kroon wel menig kruis
In hart en huffs,
Mijn zoon!
Wear 't leed gedragen wordt,
Maar zonder ootmoed bij de schuld,
En 't hart niet duldt,
Maar mort.
,
,
.
~) Zie de Leidsche Studenten •almanakken van de jaren
') , ooit" schreef zijne welwillendheld, nog g~einige maanden voor zijn dood,
bU de uitnoodiging tot hetgeen waarop de derde strophe van dit stukie doelt
,no oit heb ik kunnen nalaten velars uwer verzen, en vooral eakelen, die door
den vorm daartoe geschikt waren, to componeeren ."

IN DS LENTS . - DR POST VAN ERR .

Wear 't kruis wordt nagesleept,
Vertoond, verheerljjkt, opgekleurd,
En 't hart niet treurt,
Maar dweept.
De l jdzaamheid des Mans,
Des Christens, die in God gelooft,
zij slechts is 't hoofd
Een krans.
Maar dezen werpt hij veer
Voor Hem, die 't kruis droeg zonder schuld
Aan Hem de hulde
en de eer!
IN DE LENTS .
Onze oude moeder heeft verheugd
Haar nieuwen mantel omgeslagen,
En is zoo schoon als in de dagen,
De dagen van hear prilste jeugd .
De zoetste limlach siert hear mood,
Haar oogen tuition van nieuw leven,
En op hear voorhoofd, zacht en rood,
zjjn al de rimpels uitgewreven.
r Ja," zegt zij, under 't mid gezang
Der voo len in de groene bl~ren,
,M jn . wlnterkommer en bezwaren,
Miln kiuderen, vergat ik lang.
„Duet gij als ik vergeet uw smart
Staakt voor eon oogenbhk uw zorgen
~En last, bij 't licht van dezen morgen,
A U drukken aan mijn vroohjk hart ."
DE POST VAN EER .
get leven is eon staat van oorlog tegenspoed
De post van eer voor t echte heldenbloed .
Aan Pranseh proza ontleend .
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NICOLAAS BEETS.
VOLLEDIGE UITGAVE NAAR TIJDSORDE GERANGSCHIKT .

DERDE DEAL (TwEEnE
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GEnEELTE) .

DRUK .

LEIDEN .

A . W. SIJTHOFF'S UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ .
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GEMENGDE

GEDICHTEN .

VIJFDE BUNDEL .
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BIJ DE UITGAVE VAN MIJN DICETBUNDEL

„MADELIEVEN ."
1869.

Madelieven zijn er altijd,
En die ze wit zoeken die vindt er
We zjjn ze slechts een oogenblik kw}jt,
In t barste van den winter .
En daar l et v~ig ,f~+i .
~n winter ie,
Maar --~ ~ooal ` 1~ ' ' yii rnQemen ! Zop leg,' ik hede
uweri''disclr,
1Ien, handvol vat ~deze bloQmeh .

S

G~ helit ar gewis wet eens mooier' aanschouwd,
Die frisscher en fleuriger blonken ;
Maar hebben ook zij niet haar hartje van goud,
flat hemelschen dauw heeft gedronken ?
TWEEDS HUWLIJKSDAG.
Nu komt de zon weer schijnen ;
Nu achijnt zij in mijn hart ;
De nevelen verdwi,jnen,
De wolken van de smart .
De stormwind legt zich neder ;
De zee wordt klaar en stil
Een liefderijke . wit
gebiedt het hefl~kst
~kst weder.
Nu heb ik weer verkregen
Een hulp, een steun, een troost,
Een leidsvrouw op mijn wegen
Een moeder voor mijn kroost .
Twee minzame oogen stralen
M}j levee toe en kracht,
Een mood, die vriendlijk lacht,
Stelt al mijn zorgen paten .
Nu zal mjjn zang weer rijzen
En klinken over de aard,

(G
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EEII DzIESONINGEN-LIzD .

Nu wordt tot meows wijzen
M ju oude her besnaard.
God gaf, God nam, gaf weder,
En kroonde op meow mijn hoofd ;
Dies zij met mood en veder
Zijn groote naam geloofd!

G

S
C
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20 October 1859 .
Heiloo .

Verneem die jubeltoonen,
Gehefde vriendenschaar!
MiJn dochtren en mijn zonen,
Herhaalt ze voor elkaar!
Veizamel ze in ht zaehte,
Het stille hart, mijn vrouw !
En streele a de gedachte :
Eon dankbre ziel is trouw.

EEN DRIEKONINGEN •L IED .

G

I.
Op een Driekoningen-avond,
In een Kenmerlandsche stad,
Werd daar eon kindje geboren,
Dat vriendljjke oogjes had .

S

Hot was een aardig meisje,
Een dochtertje zoo zoet ;
De moeder kuste haar rooden mond,
En lachte zoo welgemoed .
De kaarsen stonden to branden ;
Men zong hot Driekoningen-lied ;
De wergild gedaeht aan de wonderen,
To Bethlehem geschied .
In alle christenlanden,
Gedacht men aan Gods Zoon,
Geleggird in eon voederkrib,
Geboren voor 's kernels troop ;
Gedacht men aan de sterre,
In 't sterrenwjjs oosten aanschouwd,
En aan de gaven der koningen,
Hun wierook, hun mirre, hun good.
Hot good vereert den Koning.
De wierook den Zoon van God ;

EE1

DRI~HONING4EN-LIED.

Maar de bitters, bitters mime
Voorspelt zijn lead en lot.
De moeder kuste hear dochtertje,
En sprak : ,Mijn dierbaar wicht,
klocht ook die heldere Sterre
U schijnen in 't gezicht!
Mocht g4j ook eenmaal reizen,
Near Bethlehem en z jn stal,
En vinden in hat Kindeken
Uw hail, uw troost, uw al!
Mocht g j. , ook eens aanbidden
Dien Lijder, then Priester, then Heer,
Die ons van ells schuld verlost,
En leven doet tot Gods ear ."
II .

Op een Driekoningen •morgen,
In eens stad van 't Sticht,
Dear zat een aardig moedertje,
Omringd van zoo menig wicht.
Geen kind was hear geboren,
Toch had zij er den meer den v jf ;
Die noemden hear ,lieve moeder,"
En hingen hear aan hat lijf.
Die zeiden met lachjes en traantjes,
En stemmetjes teeder en fijn :
,Ons moedertje heeft ons verlaten,
,Maar gij zult ons moedertje zjjnl
Maar gj zult ons moedertje wezen,
In bljdschap en in smart ;
Maar gij zult ons moedertje wezen
G j hebt een moederhart .
lagers krank terne~ler,
Maar onze krankheid geneest ;
Dat, komt van uwe liefde ;
Glj zjjt ons een moeder geweest.
wig

Gj zult ons een moeder bljjven,
Een leidsvrouw onzer jeugd ;
Een moederljjk voorbeeld ons geven
Van godsvrucht en christendeugd .
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ZILVE$EN ECHTFEE T .

G}j zult onze harten vervullen
Met liefde en diep ontzag
Voor dat bemin1j~k Kindeken
Dat in de kribbe lag .
Gij zult one leeren aanbidden
Dien Gods en 's Menschen zoon,
Die met onze eerste moeder
Ons saambrengt voor Gods troop .

• Doe het, lieve tweeds!

wij zijn een dankbaar kroost .
wi,j zullen uw harts verblijden,
Gelijk gjj het onze vertroost.

• Doe het, heve moeder!

En blijf onze moeder altUd .
Gij west niet hoe onmisbaar,
Hoe dierbaar gj,~ ons zjjt.

• Doe het, lieve moeder!

En geve u de almachtige God
Nog menig Driekoningen-avond
Te danken voor uw lot.
En komt er een eigen kindje,
Een zoontje of een dochtertje bjj,
Hoe blijde zullen wij wezen!
Zoo bli,j, lieve moeder, als g}j ."
***

De man, die dit liedje gemaakt heeft,
Heeft achter de deur gestaan ;
Een lofzang was in zijn harts
En in zijn oog een traan . '
ZILVEREN ECHTFEEST .
(AAN MIJNE V$IENDEN D. M. 0.)

ViJ'f en twintig jaar getrouwd,
Twintig Saar min vrinden !
De echte-min geen vonk verflauwd ;
Ook de vriendschap niet verkoud,
Die ons sawn mocht binden .
Dit vereiecht, aan dozen disch,
woorden, wenschen, zangen ;

ZILVEBEN ECHTFEEeT.

Dit, de b1 jde erkentenis :
,Van wet hier genoten is,
Heb ik mede ontvangen.
,Mee gedeeld in 't zoet genot
Van dien rijken zegen,
Die een goedertieren God
Uitstortte op uw huw1 jkslot,
Uitstrooide op uw wegen ;
Mee genoten van de vreugd,
Klimmend nog en groeiend,
Die uw ouderhart verheugt,
B" het neerzien op eon jeugd,
In Gods gunste bloeiend ."
Ja, mjjn vrienden! God is goed .
Slant z}ln wegen gade !
Balm genot bj overvloed
Vrede en vreugde in 't stil gemoed,
Schonk u zijn genade .
Innig aan elkaar gehecht,
&n van ziel en zinnen,
Zegent gij den zaligste' echt,
Klemt elkaar aan 't hart en zegt :
,God leerde ons beminnen .
,Pat, toen hij ons samenbracht,
't Kio ppeed hart gevoelde,
I e geheiligd, kreeg zijn kracht,
Uit die bron van hefde en maw,
Die ons hell bedoelde .
maakte ons in Christus ddn,
n , eloof, een hope ;
Heel zi,jn schat is ons gemeen .
Kan die band ook scheuren? Neon;
Pat de t}jd ook sloope .
,Niet voor vijfentwintig jeer,
Niet voor vijftig jaren,
Maar voor E$UWI( staan wjj
Eon in hem vereenigd pear,
op z}jn guest to staren.
,In een zalige eeuwigheid
Zjjn geen huw 1~" ksbanden ;
Maar wet is er, dat hen schei

1,7
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HLNNA'8 BLED .

Pie een zelfde kroon verbeidt
Uit eens Heilands handers ?"
Recht zoo! Denkt dit voorrecht in,,,
Christlijke echtgenooten !
Smack bet, christli,jk huisgezin!
Magen, vrienden, dealt er in!
't Is uit God gevloten .

Amsterdam .

Hem de dank, de lof en de ear,
Hem bet zielsbetrouwen!
Onuitputl jk is de . Heer,
Dankbren doet hjj meet en meet
Van zijn gunst aanschouwen.
HANNA'S LIED .
1 SAM. II .

0 kind, van God gegeven!
Wat zult gij zijn voor God?
Hem lovers door uw levers,
Hem dienen in uw lot?
Hem saran met de toners,
De psalmen van uw ziel,
En met eon staag gekniel
In zijne tents worsen?
Uw moeder heeft verslonden
Veal smaad en boezempi,Jn ;
Haar zuchten moesten zonden
In 't oL g der heilgen zijn ;
Haar hart ward opgereten
Door dagelijkschen hoop
Van God geschonken zoon!
G}j doet bet al vergeten.
De Heer doet honger ljden ;
De Heer geeft overvloed ;
De Heer beschaamt verblijden,
En geeft bedroefden moed ;
Hij doet tar belle dalen ;
Z}jn woord ontsluit betgraf,
En doet wie d' adem gaf
Wear vroolijk adem balers.
Zen vriendlijk aangezichte
Verhief h}1 over m$j ;

VOORJAAR. - HOLLANDBCH HUIBHOHDEN .

Zijn , arm vol sterkte , richtte
MI,j op en blijft mj bid ;
Hi heeft mj u gegeven
` k geef aan hem u weer
Loof, loof mijn ziel den Heer,
Die sterven doet en levee !
V00RJAAR.

MUn hof ontwaakt, wordt groen, wordt wit
Van bloesems aan de twijgen :
Reeds zoo veel malen zag ik dit,
Maar kon er nooit b j zwijgen .

Het blijft een wonder in mijn Oog,
Zoo wondersehoon to aanschouwen,
Dat krachtig opwijst easy omhoog,
En aanspoort tot vertrouwen .
Hi)~ leeft nog, die bet levee geeft
En weergeeft nit de dooden!
Hem livve en boy' wat adem heeft,
En zoek' hem in zijn nooden!
HOLLANDSCH HUISHOUDEN .
DE HUISTADEB BPBEEKT:

Do Keizer is in Frankrijk bass,
In Nederland de Konmg,
1k in mijn eigen mooning ;
Dat 's ieder op zijn plaats.
De grondwet van mijn rijksgebied

Is God en de Ouders to eeren ;
Is Vrede en Rust, mijnheeren !
Is dit en seders niet.

Van vrijheid is hier spraak nosh
Maar wel wordt zaj genoten,

schri ft,

Door kleinen en door grooten,
In groote en kleine gift .

Elk brengt tot alley vreugd moat bjj ;
Dat is zoo alle dagen
De schatting, die w}j vra en
En brengen, vrjj en b1}j .
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Zoo

TWEE WRAHH$N .
.
De h.onnen onzer welvaart zj~n

Vijit, en des Heeren zegen
Up onbesproken wegen ;
(been goud of zilvermp"n .

S

Van al wat goad is bhwen wi,~
Een duurzame' znvoer wenschen,
Maar weren van de grenzen
Begeerie en Hoovaard1J" .

S

TWEE
(Naar H

t&Mc LING).

Maar 't Noorderlicht verlicht den naeht
en wemelt overt wit tooneel ;
Het ledig oo hol gloeit als vuur,
de rearm ren wang wordt rood en geel ;
In 't zeildoek komen bloemen op,~~
kristallen bloemen, koud en kil,
Zoo reueig groot, zoo spokig vreemd,
zoo onheilspellend doodsch en sti1.

S

6

t
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PRAKKEN.

In 't hoogste Noorden ligt een schiP
in d' opgestapeld }jsberg vast ;
De manschap slaapt opt open dek,
de sneeuw ligt ore haar hoofd getaet ;
Hoe gillend ook de Noordwind fluit,
de zeilen hangen st" f en strak
Geen touw beweeg~ geen mastspriet kraakt,
en t roerloos roar geeft kreun noch krak.

S
S
S
S

S

Van 's sber s donkre to en zien
ged'uchte schaduws dreigend near,
Als kwam des Voortijds monsterdracht
nit z}ln versteende wereld wear ;
En vaak, of onder 't wicht van sneeuw
de kracht des vuurs t geduld verloor,
Rolt daar een zware donderslag,
en spl}lt den }jsklomp madden door. -

En m de Zuidzee ligt een schip,
in hartontzettende eenzaamheid,
In 't blauw en windstil watervlak,
als in een open graf, geleid ;
Met ljjken is hat boord bemand ;
die zien zoo hol en uitgebrand,
Als hadden hare mummien
de ppramieden hier verplant .

9

Moo!

KAATJE.

De zandplaat werd een vuil moeras,
en ult den drassen bodem schiet
Een weeldrig plantenr}jk omhoog
van zeewier, schimmel, mos en net .
Vermolmend ligt het vaartuig dear ;
uit ieder spleet en lekgat west
Een geile groene stengel op
en rankt en slingert near den mast .
Onkenbaar is den dooden hoofd
verward in bled en klemmertak,
En bloemen bloeien uit hun mood,
ale of die 't woord des levees speak ;
Het lange schelfblad wuift voor vlag
en, wear het scheepslicht heeft gebrand,
Vliegt 's nachts een groene glimworm op
en flonkert als een diamant .
Moor KAATJE .

Mooi Kaatje, wrijf uw oo gjes nit,
En kick eens helder rood!
Men lacht om u, 't zij stil of mid,
En is het zonder grond?
U viel een keep gezicht ten deel ;
Uw moeder heeft wet geld :
Maar zeg m, zjjt g}j niet wet veel
op groot fatsoen gesteld?
Gj,~ zijt een burgerdochter, kind!
En 't strekte u niet tot ache.
Uw vader was door elk bemind
Och! kreegt gij zulk een ga!
Een eerl jk man wordt door geen schoon
En door geen schi'n mislaid ;
H j vraagt, - hat zij uw hoogete kroon!
Naar deugd en deegl}jkheid .
Och lijk niet engelsch, speel geen fransch ;
Maar reken hierop vast ;
Mooi KAATJE heeft een mooie kans,
Maar KATTY krjgt een kwast .
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vo08 D$ GEVALLENEY .

HOOG E SCHOOL.

DOORGRAVINt RIZ.

VOOR DE GEVALLENEN .
(Near vrcToR HIIGO .)

Beschimp, beschimp geen vrouw, van 't pad der deugd gewekenl
Wie zegt u voor wet drang 't vervolgde hart bezweken,
Door welkon nood in 't eind haar kracht is uitgspot !
De storm, die de eerbaarheid dier zwakken heeft geschud,
West best hoe bang, hoe lang, en tot wet pr}js, de onteerden
Krampachtig, maar vergeefs, haar dierbaarst peed verweerden .
Zoo hangt eon regendrop des lieven hemels, rjjk
In glens, aan 't espenloof, waardoor de winden zweven
En tri'lt en klemt zich vast en worstelt om zi n levee,
V66r 't vallen parel, en na 't vallen
morsig shgk.
Op mannen komt de schuld ; op 't good en zijn bezittoreu!
Maar ook ! Nog schuilt in 't sljk die eons zoo heldre drops
Eon straal van zon, eon blik van liefde, trekk' hem op,
En met vernieuwden glens zal h}j als parel schitteren .
HOOGE SCHOOL .
Die niet nit alles leeren wil,
Wil in 't geheel niet leeren .
De Hoo~e school staat simmer stil,
Waarm w}l seam verkeeren ;
't Is alles les, weak, voorbeeld, vraag
haar menig leerhng valt wet traag .
GiJ- niet! Let op, zie af, onthoud,
En vorder 't alien tjjde!
Zorg dat do Leerzucht niet verflauwt,
Schoon de Eerzucht schipbreuk lijde!
Hot is om pr}js noch lauwergroen,
Maar om hot leeren-zelf to dose.
DOORGRAVING VAN HOLLAND OP ZIJN SMALS
Haast trekk' de spade eon rechte ljjn,
,In schaduw van der , eiken kruinen,
Dear Holland op zun smalst mag 4jn
En krimpt voor 't stuiven van do duinen ."
't Is lang genoeg dat ,,Wj kermeer
En Noordzee met oneven keen
Elkaar beroepen" keer op keer,
Om Holland void en vrucht to ontstelen .

.

H~R8TLLDR KRAAMVROUW.

Thane leer de Kunst den wag aan 't IS
Om West, ale Oost, in Zee to stroomen,
Dat de Amsterdamsche Koopvaardj
Met volle zeilen in mag komen .
Al blijft den Pampus keel verzand,
IJmuiden zal die schade wreken,
En bergen in zijn havenrand
De schatten van vier hemelstreken.
En hamerklop op hamerklop
Sticht aan den Amstel nieuwe wonderen,
En heft z jjn glorie wear in top
Met ,steep omhoog" op ,hout van onderen ."
Zjjn bjenkorf zal, ale weleer,
Van dichte en drukke zwermen krielen,
En de oude vl}jt en welvaart wear
't Bataafsch Venetian bezielen .
Dat ken een Gouden spade dean,
Dat wetenschap en kunst bewerken ;
Men kroon hear 't hoofd met eeuwig green,
En bidde God hear hand to sterken.
HERSTELDE KRAAMVROUW.
Al heeft hat lang geduurd,
Het hebben komt na 't hopen ;
W}j molten 't kleintje deepen ;
't Is alles wel bestuurd .
Ward menig lange nacht
In bangs zorg gesleten :
't Is alles nu vergeten ;
De goads Hemel lacht.
Van moeders lief gezicht
Pas 't roosje weggenomen,
Maar 't is weerom gekomen,
G j streelt hat, aardig wicht!
Weer zit de baste vrouw
In mjjper kindren midden ;
Hot danken volgt hat bidden,
Hot feestkleed kwam veer rouw.
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V . Z . M. DEN HONING. - AAN MIJNE LANDGENOOTEN,

Ach, was er flu een hart,
Waar nooit hat vuur van doofde
Dat in zijn vreugd Gad loofde,
Zoo als 't hem smeekte in smart!
Help, help m}j, dierbre Ga !
Met mood, en hart, en leven,
Zign . goedheid ear to geven, En, gmdren ! volgt ons na.
BIJ DE BEELTENIS VAN ZIJNE MAJESTEIT DEN KONIN( .
IN FEBRIIARI 1861 .

(Jaar van Wateranood) .

Dit 'e WILLEM, wiens gelaat, en woord, en milde hand
De jamm'ren matigen van 't Overstroomde land .
Gods hand z}j met hem en bescherm hem op zgn wegend
's Volka liefde stroome hem, aan ails stroomen, tegen!
AAN MIJNE LANDGENOOTEN.
IN FEBRUARI 1881 .

Dankt alien God en weest verbl1jd,
Omdat gj Nederlanders z}jt!
Dien Naam, die Eer, dien Zegen
Hebt g j van Hem verkregen.
Die Naam, bekend van Noord tot Zuid,
Schist als een star z}jn stralen nit,
En llcht, wat wends, of keere,
U voor op 't pad der sere .
Die Eer, het erfdeel van uw bloed,
Verheft uw hoofd, verhoogt uw moed .
Der Vaadren goad mocht minderen :
Hun glorie kroont de kinderen .
Die Zegen tart den schoonsten sch}jn,
Want schooner niet dan Vrjj to zjjn!
Laat Groote volken brallen :
De Vrjje gaan voor alien .
Dankt alien God en weest verbl~d,
Omdat g}j Nederlanders zt!
Waar zoo veal volken klagen,
Kunt gjj van hail gewagen .

ECHTE DICHT(GEE$T.

Geen openbaren dwingeland
Hebt gij to bieden wederstand,
Geen broederkri,jg to sussen,
Geen twistvuur nit to blusschen .
Geen vijand dreigt voor grens of stall,
Geen roofzucht scheert uw akkers plat,
Of keert, voor de open haven,
Den schat der Oostergaven.
Men ziet bj u, hoe ver men trekk',
Geen weelde spotters met gebrek,
En weduwen en weezen
Wel treuren, maar niet vreezen .
Als kindren van een grout gezin,
Bindt u de band der broedermin :
Laat scheuren dam en dijken,
Die band zal niet bezwijken!
Ja, dam en d~jk bezwijke en zwicht',
Die broedermin treedt meer aan 't licht ;
Tot heeling alley wonders
Wordt 4j getrouw bevonden .
Dankt alien God en weest verblijd,
Omdat gij Nederlanders zijt!
Laat noon het bloed der Vaderen
Verbastren in uw aderen!
Voert, voert der Vaadren eer in top,
Richt marmerzuil en standbeeld op ;
Maar dat uw laatste zonen
Zich hunner waardig toonen!
ECHTE DICHTGEEST .
MENS DMNIOB

Heeft de Aeoolsche harp ges~peeld,
Heeft een adem nit den hoogen,
Langs de snaren heengetogen,
Haar zijn Levers meegedeeld ;
Viel een vonk nit hooger sfeer,
Die de brandetof heeft ontsteken
En de viammen nit doers breken,
In d' ontroerden boezem near :
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YEAGE1~ AAN DEN BCHEPPRB .

Hoe gansch anders klinkt die toon
Dan wet Kunst of Zucht tot pralen
Pit haar hoot en arts leert halen,
Met ears oog op lof en loon!
Wat is, bij dien heilgen gloed,
Die zich meedeelt under 't blaken,
't Vuurwerk, dat de feestvermaken
Knallend, schittrend kronen moat?
VRAGEN AAN DEN SCHEPPER .
Hoe noemt g j wet wij Levers noemen,
0 Gij, die , leven duet?
De hoogste wilsheid, wear we op roemen,
Valt duizlende u to voet.
wij zien de werkingen, wj binders
Ze tot een dank-beeld zaam,
Maar kunnen 't Levers-zelf niet vinden,
En kennen slechts een Naam.
Wat xijn het, dat wij Krachten beaten?
Ook dit een leege galm ;
De korte kettin~, van ons waters
Breekt of b~j dezen schalm .
Hier hengt de sluier, bier ontwaren
wij d' afgrond, die ons stuit,
Schoon velars in de diepte staren, .
Wat stervling vorscht haar nit?
Wat is die Ziel, die we in ons voelen,
Dit Meer-den-vleesch-en-bloed,
Dat one begeeren, willen, woelen,
U ondervragen duet?
Hoe hangt zij met dit stof to zamen,
Doordringt bet, dient, beveelt? . . .
Spreek! Leer die w jsheid zich to schamen,
Die slechts met woorden speelt.
Wat dunkt U van 't gears wij erkennen
Als Wetten voor 't Heelal,
Zelfs door uw Almacht niet to schennen,
of alles kwaam ten val ?
G j zw}jgt. Dit is op vale vragen
Uw eenig antwoord, Heer !
Maar, wear wjj daze laatste wagers,
Ziet g j met Deernis near.

WAAR 18 Uw UAItT . - DE BESTS VRIEND.

WAAR IS UW HART .
Waar is uw hart, wear is uw hart,
Wear is uw hart, mijn naaste?
Omringd van 's levens .weelde en smart,
Verhaal mjI,, wear gij t plaatste?

c

Hebt gij 't verslingerd en verstrooid,
Opt bleeds pad der Zonde?
1k dacht niet dat zij ooit of ooit
Dien schat vergoeden konde .

6

Hebt gj,j 't verloren in 't gedrang
Van duizend IJdelheden?
Mocht elks dwaasheid sedert lang
't Verneedren en vertreden?
Of doet gij u op 't Leed to goed,
Met janllu .rend zelfbehagen?
Verdrinkt g~,j 't in een tranenvloed,
Bij krachtverterend klagen?

a

Of speelt gij trouw den ,sterken held,
En toont uw cooed bl~zonder,
En houdt het, met barbaarsch geweld,
Uit louter hoogmoed onder?

c'

C

~1

1

Of wel, bekommert ge u niet veal,
Wat van uw hart moog komen,
Zoo maar van 't wereldsch goed een deal
U rijkljjk toe blijft stroomen?
Zoo dwaas niet, o mijn Broader! tart
Geen stem van God daarbinnen!
Z}j roept : rMijn zoon ! geef sir uw hart ;
Gij zult een hemel winnen ."
DE BESTS VRIEND .
(Naar Scsn~oLcL)

r
h

De baste Vriend is wel daarbaven
Op aarde zijn de vrienden rear ;
En, in ons menschhjk woelen, sloven,
Loopt trouw en waarheid veal gevaar .
Dies bhjft hat b •' de s reuk min kind!
De Heiland is de baste Vrind .

Bij menschen is hat vloed en ebbs ;
De Heiland staat geljjk eon rots .
w
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BEDS 0008 DE BURGEBWEEZBN TB HAARLEM .

En schoon ik duizend feilen hebbe,
Hij last daarom mijn hand niet los .
Dies blijft hat bij de spreuk, mijn kind !
De Heiland is de baste Vrind.
Hij list voor m j aan't kruis zich dooden,
Vergoot voor mj zhn dierbaar bloed,
Staat nog mij bj in ails nooden f
En maakt miajn vela schulden goad .
Dies bli,jft hat bi de spreuk, m}jn kind!
De Heiland is de bests Vrind .
Die Vriend heeft m}j z"n hart gegeven
b
f
Ik ban de Z jne en ij is mijn ;
HiJj is m}jn Vriend voor heel mijn leven
Tot over 't graf zal Hij hat z 'n .
'
Dies blijft hat bij de spreuk, min kind!
De Heiland is de bests Vrind .
BEDS VOOR DE BU R(ERWEEZEN TE HAARLEM .
IN J JLI 1861 .

(TUdens de Nijverheidsfeesten .)
Ons tweeds vaders hlagen
.
VONDEL.

't Is Juli . Haarlems lusthof bloeit ;
Zijn feestklok luidt ; zijn kunstzaal boeit ;
t Oog hangt aan wondren 4.j op r j
Och! gaat ons Weeshuis niet voorbiJ~!
Gedenkt den armen! Brengt uw God
De rents van uw feestgenot!
Geen grooter . feest voor 't edel hart
Dan 't liefdrilk lenigen van smart .
Geen grooter smart dan die gifj vindt
In 't hart van 't ouderlooze kind
Waar daze vrees in wakker wordt
A Mijn tweeds vader schist to kort!"
Zijn tweeds vader heft hat oog
Tot alley Vader naar omhoog
Zj~ n tweeds vader wanhoopt niet,
Ms h }j~ de trouwe liefde ziet,
Wier hand ook nu, naar alien schi n
Het middel in Diens hand zal zijn

ZWITBE$LAND .
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ZWITSERLAND .
Die schrikiickst van my swijght heeft allerbest geseit.
HUTG~NS.

Ook ik ban 't land van bergen, stroomen
En meer bij meren doorgegaan ;
Maar spraakloos ben ik weergekomen,
En bred geen dichttaafreelen aan .
Ook ik zag 's hemels zonnestralen
In donzig schuim en klaar kristal
Hun bonte regenbogen malen
In waterval bij waterval ;
Ook ik, de witte en zwarte vloeden
Gekweld, gedwarsboomd, niet gestnit,
Zich kokend door hun bedding spoeden,
En storten in de vlakten nit .
0 Heldre spiegels, diepe meren!
Hoe dikwj1s zal, in al hun pracht,
Voor min verbeelding wederkeeren,
Uw zacht kobalt, uw klaar smaragd ;
Uw lachende oevers, stouts zoomen,
Uw klare diepte, uw zacht gebruis,
En 't lied des roeiers op uw stroomen,
B}j 't klappren van 't Helvetisch kruis!
Het bergpad voert, nit boomgaarddreven,
Door notenlommer, beukenwoud,
Tot waar de dennen eenzaam leven,
De donkre pjjn in d' afgrond schouwt ;
Tot waar geen takken scbaduw spreiden,
Geen scherm van groan den bergwmd stun,
Daar boven spreiden de alpenweiden
Haar onbeperkte schoonheid nit .
Nog hooger schitteren de toppen
Met eeuwig }ls en sneeuw bedekt ;
Ontzaggelijke reuzenknoppen,
Wier aanblik tot aanbiddmg wekt.
Tk zag hun sneeuwwit voorhoofd blown,
Daar de ochtendzon hen zacht beseheen,
Met gloor van verschontloken rozen,
Die ma voor holler glans verdween .

Z WIT8EBLAND .

Ik zag de wolken om hen rijden,
De neevlen twisters met hun • gloed,
Maar, ale een mantel, nedergljjden,
Zich samenrollende ears hun voet ;
Hun onveranderlijke vormen,
Hun ongenaakbre majesteit,
Ten trots van eeuwen, schokken, stormen,
En wetten van verganklijkheid .
Ik tastte d' ijsberg met mijn handers,
Bij d' oorsprong van den killers vloed,
En plukte van des gletschers randen,
Het alpenroosje, rood ale bloed .
1k hoorde sneeuw- op sneeuwval donderen,
Door honderd echo's weergekaatst .
En 't klokjen aan den hale der runderan
Verraden wear de kudde graast .

Nog vangt mijn• oor die berggeluiden,
Nog weidt mijn oog van top tot top,
Nog haalt mijn hart den gear der kruiden,
De frissche lucht der bergen op.
0 zaalge nasmaak, zacht herdenken,
Vol zuivre geestdrift, nieuw genot,
Hoe rein een weelde kunt gij schenken,
Bij stillen lof en dank aan God!
Maar dichterlijke schilderingen,
Maar liedren, hooggestemd en laid . . . .
Neen! ga m}jn zwijgen voor mijn zingers ;
Het drukt het best mjjn eerbied nit .
Laat andren groote woorden smeden,
In meat en r jm met zorg geschaard ;
Uw heerl jk- , en uw lieflijkheden
Zjjn hartehjker hulde waard .
Wear mjj een blik to beurt mocht vallen,
Natuur! op uw verhevenst echoon :
Met leegen ?elm en jdel schallen,
Bewaar m~j God dat ik u boon!
Laat andren voor uw grooteche wondren
Zoo ernstig pleahtig b,j hun pyacht,
De kleurdoos der verbeelding plondren,
En overspannen kunst en kracht :

DI TWBE LUTSCFUN1N. -

OUW SIJY ENSL.

Gij heat die van burs EEEZUCHT vergers :
Waarbj hun KEACIIT en SUNST bezw jkt -Eon heimwee near bet land der bergen,
Ziedaar waarin MIJN liefde blijkt.
DE TWEE LUTSCHINEIiT.
Bern-Oberland .)

De Lutschinen, Witte en Zwarte,
Gaan elk hear eigen pad,
z j makers eon vreeselijk levers,
En schuimen als 'k west riot wet .
zij schuimen, bruiser, branden
Vervaarhlk om stronk en steep ;
Maar komen elkander steeds nader,
En stroomen ten laatsten in~en .
En ale nu vervolgens die beiden
Vereend zijn near lichaam en geest,
Dan zet ik bet u to onderscheiden
Wie wit en wie zwart is geweest .

Ganech anders de prachtige Rhone,
Wa,ar hij 't meer van Geneve verlaat,
En hjj de Arve wel aan-, meer riot op-neemt,
En niet met, ofschoon revers hear gait .
M j1en ver gears ze onwillig to zamen,
De eene blauw, de andre grauw, gram to mood',
mot ze op eenmaal die koelheid zich schemers
Znch omarmen, en ddn zijn voor good .
Dwaze trots, jjdle toorn, die den nooddwang,
Die vereenigmg eisoht, weaeretreeft!
Wear g j west dat hot eene toe moot komen
Doe dat liever terstond, en beleefd!
VROUW SIJMENSZ .
Vrouw S}jmensz ken riot scheiden van de zee .
Pat groot gezicht doet hear zoo wel en wee .

't Is of de golf, die aan hear voeten breekt,
z}j west niet welke woorden tot hear spreekt.

't Is of bet schuim, dat krinkelt over 't strand,
zij west riot weLe lettren schr}jft in 't zand.
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ODDS VBIENDSO$Ap. - HOB LANCER HOZ LIEVER .

't Is of in 't licht, dat over 't zeevlak straalt
Zij weet niet walk verschjjnsel r jst en dealt .
Haar hart is vol, hear hoofd zoo wonder licht . . . .
Sucks draaien zwerk en zee hear voor't gezicht .
Een luchtje speelt, en schijnt to zeggen : ,,kom!"
Vrouw Sjmensz roam de lippen, - maar blijft atom r
Haar arm zinkt naast hear neder, zwaar als lood En kind en kleinkind vindt vrouw Sjjmensz dood .
OUDE VRIENDSOHAP .
Geen nieuwe vriendschap, die v66r de oude gaat .
De tjd dooft veal, maar ken niet alles dooven,
Het trouwe HART komt altoos wader boven
En staaft z jn aanzijn door de trouwe DAAD .
HOE LANCER HOE LIEVER . 1)
(solanum Duloamera).

is een kruid
Een kruid met purpren bloemen,
Purprenbloemen met gouden hart ;
Ik wou ik hoe langer hoe lie ver, ever ward,
Dan zou elk mensch m~ roemen .
HOE LANG ER HOE LIEVER

is een kruld,
Een kruid met bittre stolen ;')
De smack is bitter ; de nasmaak zoet ;
Hoe langer hoe liever moog mijn gemoed
Een zoete nasmaak streelen !
HOE LANCER HOE LIEVER

dat lieve kruid,
Hangt, met z jn rank-clank lijfje,
Zoo teeder en trouw can hat schuddende net . . .,
Hoe langer hoe liever . - zijt gij dat niet,
Vie is hat den, m}jn wijfje?
HOE LANCER HOE LIEVER,

1) Ook Bitterxoei, A( of E(f rank en, in sommige piaatsen van one vaderland
Elgjes. of ook Weerhout genoemd.
') Als Stipites Dulcamarae in de artsenUkunde bekend .

GIST EN EANDER ENZ. - ONt EWONE GUNSTBEWIJZEN ENZ .
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NIET EN KANDER BETER PASSEN
ALS DAT T' SAMEN IS GEWASSEN .
Als van twee gepaerde schelpen
d' Eene breeckt of wel verlie~t,
Niemant sal u konnen helpers,
Hoe men soeckt, hoe nau men kiest,
Aen een die met effen randen
Juyst op d' ander passers son.
d' Outste 4jn de beste panders,
Niets en gaet voor d' eerste trou .
d' Eerste trouw die leert het minnen,
d' Eerste trou is enckel vreught,
d' Eerste trou die bindt de sinners,
Sy is 't bloemtje van de jeught :
Na myn oordeel twee mael trouwen
Dat is veel niet sonder pijn,
Dry-mael kan niet ale berouwen ;
Want hoe kander liefde zijn ?
Hoot u eerste lief in weerden,
Eerste met een vollen zin,
't Is een hemel opter eerden,
Soo je paert uyt rechte min .

CATa.

ONGEWONE GUNSTBEWIJZEN
DOEN GODS GOEDHEID DUBBEL PRIJZEN .
Als van twee gaPaarde schelPen
De eene breekt of wel verliest,
Nog zal God u konnen helpers,
Mits gij niet voorbarig kiest,
Aan een die met effen randen
Nog eene joist op de andre past
En, gezegend door zijn handers,
Lieflilk met baar samenwast .
B1 aft gij dit onmooglijk keuren
ij de schelpen onzer zeen,
Echter last het God gebeuren
Bj die andre, die j meen .
Is dan niet dat tweede trouwen
Volley bron van rijk genot,
Naar men 't meerder moet beschouwen
Ale een wonderwerk van God?
'erd zi n oedheid nooit ver eten
Bij 't ge of der eerste mmng
Hem dit Wonder dank to weten
Heeft iets wonder-zaligs in .

BEnT$.
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NOG} EEN DRIEKONINGEN-LIED .

NOG EEN DRIEKONINGEN-LIED.
Driekoningendag is wader dear,
En doet one dankbaar juichen,
Met Melchior, Casper, en Balthasaar,
De knieen voor dews buigen .
Maar nog een andre vreugd den die
Verheft onze harten en buigt onze knie
En doet, met blijde klanken,

One God-almachtlg danken .

Eeu star van vreugde verlicht dit huffs,
Een star met hemelsche stralen ;
Dear mag, voor bet herds weeuwenaarsl~ruis,
De vruchtbare bloeitak wear pralen .
Dear zit, met een rozen- en lelienkroon,
De liefste vrouw op den moedertroon,
En ziet zoo zacht en teeder
op man en kindren neder .
kleintjes heeft zij op hear schoot,
De zoetste kusjes hear gevende ;
De een is Paus Adriaans naamgenoot,
Kleine Adriaan de Zevende .
Hij noemt zijn moeders naam alree,
Dear doet hij krachten en wonderen men ;
wj alien, zonder pruilen,
Wp kussen zijn kleine muilen.
Twee

Het andre draagt den liefsten naam,
Die ooit in onze ooren kon stijgen ;
Maar is tot nog toe niet bekwaam
Dan om de borst to krijgen .
Wat zeg ik? Neen! hat wichtje lacht
Zoo hartljjk vroolijk, zoo vriendeljjk zacht,
Ale of hat waarlijk zeide :
,Ik ban de kleine Aleide."
Dit is hear eigen vleesch en bloed ;
God zeegne die feeders bloemen!
Maar nu komt nog een heels stoat,
Die ook hear ,moeder" mag noemen.
Theodorik en Krelisva~r,
Marietjen en Koosje, pear aan pear
Met Netjen en Angenietje,
Die zingen to zamen dit liedje ;
Dit liedje, door den vader gedicht,
Maar nit hun hart geschreven :
,0 Moeder! heb dank voor bet vroolbke lieht,

VONDRLB BORSTB&aLU .
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,Dat gjj spreidt op het pad van ons levee.
,Gij zijt een wending in ous lot,
,Een gave des hemels, een zegen van God ;
,w' minnen u elk om 't zeerste ;
,Ook zijt gjj ons dierbaar, als de eerste .

,wij zeegnen u met een kinderhart,
„w}l zeegnen u en bidden :

,Gees onzer verwekke u een oogenblik smart ;
r 0 Bljjf toch altijd in ons midden!
,Lief Moedertje, bewaar nog lang
,I)ien helderen opslag, die blozende wang ;
,God krone u voor onze oogen
„Met al was uw vreugd kan verhoogen!"
* * *
Min kindren ! door uw klanken heen,
Heb ik een stem vernomen,
Een welbekende die m}j scheen
Uit hooger sfeer to komen ;
Een stem zoo roerend zacht en schoon,
Die instemde in uw vreugdetoon,
Die meedeed in de beden
Van dit gezegend heden .
VONDELS BORSTBEELD,
IN MIJN BTUDEEBOERTBEH,

MET VIOLEN VERBIERD .
- GFhy Nymfen, breit eon stool
Van, bloemen dien, die 't 11cht eer d zag in een noel,
En seders, kiesche bie, versmaende ails andre tnineri .
Op Pindus heuveis en ziJn spiokelige kruinen
GFestadigh nekter zoog,
VONDEL . Willem van Nassau's di
rt,
- mUn geboortetad Keulen .
Daer heb ik eerst om honigh uitgevlogen,
Omtrent den blonden Ryn,
Beplant met Rynschen wUn,
En ale een bie viokndau gezogen.
VONDEL . Oljftak. Aan auttaat Adalf,

[is] to Keulen, in de straat gsnursd
de wjsgas, daar de Viool uithing, geboren .
BRANDT. Het levee van Joon van den Yondei, b1 . $.

VAN DEN YONDEL

Die in een viooL geboren werd,
VioLENdauw heeft gezogen,
Staat hier, op 't wenschen van mijn hart,
Met een stinger violen omtogen.
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YELDBLOEM Eli HABBLOEM .

Een Stichtsche jonkvrouw heeft dat gedaan .
Hoe zal ik naar waarde haar danken?
Kom, Vader Vondel! hef zelf eens aan
Met de oude Vonddlische klanken.
zwjjgt ; uw lippen blijven stil
En strak, als uw appellooze oogen?
Het faalt u wel niet aan goeden wil,
Maar enkel aan vermogen .
GE

Ook n4}]~, al ben ik niet van steep,
A1 zal ik or nimmer in pralen!
Dies moge een erkentlijke handdruk alleen
De schuld onzer harten betalen .
Een handdruk, die haar dankbaar zegt,
Waar de eeuwen het zegel op drukken :
,De hand, die DICHTERS bloemen vlecht,
Is waardig de schoonste to plukken ."
VELDBLOEM EN KASBLOEM .

De bloemkens langs de wegen,
Die ken ik meest alle bid naam ;
Z}j lachen m}j vriendelijk tegen,
Z}1 groeten mjj al to zaam .

De bloemen achter de ramen,
Omdat ik haar namen niet weet,
Die sch jnen zich mijner to schamen,
En momplen : ,Die domme Poet ."
Uw dionaar, preutsche prinsessen!
Glj z}jt schoon, zijt bevalhg, vol vuur ;
Maar g}1 eischt nog al vijven en zessen,
En verkoopt owe gunsten wat dour .
Pronkziek volkje nit Japan en Bengalen,
Dmgt om prjzen van zilver en good!
Ik wil ook u n4jn hulde betalen,
Maar mjjn hart, o mjjn hart last g}j koud . Goeden dag, Madeliefje! Gonddropje!
Eerenpr}lsje, zoo zedig en zacht!
Ze't eens gauw : sliept gij zoet in uw knopje,
En wat wear of gjj heden verwaeht?

`LAID= II .
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DIJ DE IIIT(AVE VAN YIJNE „VEBSTBOOIDE GEDICHTSI( .
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,Goeden morgen ! w j sliepen als rozen ." ,,En hat wear wordt vandaag vast heel mooi ."
'k Heb ears plaats'e aan uw knoopsgat ekozen,
Waar ik stervend mjjn bladertjes strooi."
ALEIDE II .
Moet er, moat er een liedje 4jn,
Een liedje bij 't eerst verjaren
Van dit aanminnlg kindekijn,
Met oogjes zoo holder, met lipjes zoo fijn?
Welaan, zoo klinkt, mijn snaren!

'

!~
;~
i

Dit meisje kwam ter rechter t~,jd
Haar moeders hart verblijen ;
w j allen hebben haar om strijd
Een jaarlang geliefkoosd, geprezen, gevr}jd ;
Wj bljven haar pr jzen en vrjen .
Het juffertje heeft een zeer ruim hart,
En dealt onder velars haar gunstjes ;
Maar, hoe ook in vriiers en vriisters verward,
Haar moeder kr jgt alts,jd het grootste part
Van haar lonkjes en lachjes en kunst)es .
Dat komt van dat zoete, zuivere zog,
Pat niemand dan zI,~ haar kan schenken ;
zij kreeg hot eon road jaar, zjj krjjgt hot ook nog,
En vraagt men : ,Mama! wanneer spoon je haar took?"
Dan zegt zjj : ,ik zal me eons bedenken ."

G
d
'

Hot zjj zoo! Het kan u voorzeker goon kwaad .
Laat vloeien de baste der dranken!
Nu' doet hat dit oogje, dit vroolijk gelaat :
Weldra zijdit snoeperig mondjen in staat
Met woorden voor allen to danken .
BIJ DE UITGAVE VAN MIJNE,,VERSTR00IDEGEDICHTEN ."

a

1862 .

Verscheiden toners hoort men hier,
Na
h
r ~n verscheiden wren.
tool eon zelfde liar,
Maar dikwjjls andre snaren .
En ook de zangstof wisselde at,
Bij 's levens wlss'lend woolen.

S
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D& BLOEMURS00PSTBR.

De bonte wag van wieg tot graf
Heeft veal voor die veal voelen .
't Verstrooide bracht mijn hand bjjeen,
En schikte 't naast elkanderen ;
't Pas altjjd beter, near 't mjj scheen,
Dat zij hat deed den anderen.
Zoo iemand, die den bundel ziet,
Het hoofd schudt en gaat zeggen
$'t Verstrooide, is joist hat baste niet!"
Ik zal hat nlet weerleggen.
'k Heb hier en dear gekapt, geschrapt,
Geschaafd, eschuurd, geschoren ;
HLt slechtste is wel wat opgeknapt,
Maar 't ward niet weergeboren.
Is 't met papieren kroost ook niet
Gel jk met andre kinderen?
Aden ken betreuren wet men ziet,
Maar niet altijd verhinderen,
(eat thane to zaam de wergild in
Mjjn oudste en jongste telgen!
En moge uw broeder1 jk gezin
(lean vriend of vreemde belgen,
DE BLOEMVERKOOPSTER,
(Heldelberg )

Aan 't spoorstation to Heidelberg,
Daar staat een kind - van dertrg user,
Ale mensch gekleed, g~Ikapt in 't hear,
Dear ik een Taan voor verg .
Traan in uw oog, zoo kwijnend schoon,
Jong vrouwtjen, op den huwlijkstocht!
Pier ga den rulker voor u kocht,
Door hear u aangebo8n.
Traan op uw wang, zoo vol en zacht,
Bevalligheid van zestien Saar!
In 't oog van uw bewonderaar
Een angel, ale gij lacht .
Traan, midden in uw r jke vrengd,
Gij, moeder van dit beeldschoon kind!

HT BEG~NSCHRBM .

Die in hear schoon uw schoon hervindt,
En in hear jeugd uw jeugd.
Dit hart is ook een vrouwlijk hart,
Gevornsd voor wet hat uwe streelt ;
Maar wet hear 't arms leven teelt
Is spot, verneedring, smart .
Al wet zoo zeer hat schoon verhoogt,
Wanneer men 't in uw oogen least,
Belachlijk wear 't in hear geweest,
En nimmermeer gedoogd.
Geen liefdedroom, geen echtgenot,
Geen moedervreugd zijn hear bekend ;
't Zen bloemen, bloemen, wet zjj vent,
Maar doornen zjjn hear lot .
Vrouw near de ziel, slechts kind in schijn ;
Als kind begroet, geplaagd, gesard,
Door kindren, zonder hoofd of hart,
Wier moeder zj kon zijn .
Beschimpt door knapen, laag van zin,
Onrein van oogen, ruw van toon,
Die, zoo z j r}jzig ware en schoon,
Hear streelden om de kin.
En, ells dagen die God schenkt,
Door 't reizend yolk, van uur tot nur,
Als wondre speling der natuur,
Bekeken en - gekrenkt.
Ach vrouwen ! moeders ! denkt er aan .
zj is een zuster, de arms dwerg!
En stoomt niet voort langs Heidelberg,
Of wijdt hear lot een traan .
HET REGENSOHERM .
(Wengern. Bern •O berland.)

Sans Jorgen maait zijn goudgeel green ;
Zijn wijfje bindt de schooven ;
Zjjn jongens dragen of en aan ;
Zjjn oudste dochters cloven .
Wat roam zich onder 't regenscherm,
Dat uitstaat op de velden ?

`0

HET HERBER(-MEIBJE .

Ik zie een handje, zie een arm,
Die jeugdig levers melden .
Nu buk eens, kijk eens, zie eens goedl
Is dit niet net een prentje?
Christientje houdt haar broertje zoet,
Dat aardig, mollig ventje .
Het kind is dertien maanden oud,
Christientje een jaartjen ouder ;
Maar zie hoe stevig zij het houdt 1
't Is bjj geen mensch vertrouwder .
Zij zit het, onder 't regenscherm,
Bestendig to vertellen.
De zon is hoog, de lucht is warm ;
Maar hen schjjnt mete to kweUeu.
De lucht is heat en hoog de zon,
En nergens dak of boomers ;
Maar deze groene champignon
Belommert hen volkomen.
Zj zien zoo vrooljjk, zjjn zoo zoet
Als iemand kan verlangen ;
Zie maar die oogjes, vol van gloed,
Die kuiltjes in de wangen .
En als de moeder maar eens bukt,
En toeknikt nit de verte,
Dan zjjn z}j heel . end' al verrukt,
Dan juublen zij van harts.

HET HERBERG •MEJSJE .
Bosenlani . Bern•Oberland.)

Mooi meisje, dat in 't berghotel
De jonge heeren kluistert!
Herinnert ge u het woord nog wel,
Door mjj u toegefluisterd?
,IIw wang bljjf rood, uw hart bl jf rein
,Tot aan uw ongste stonde 1
,De weg is glad en de afstand klexn
,Van jokkern}j tot zonde."

LAUT&RBRUNNEN .

Gjj zeidet : Ja, m jnheer! ik zal
naar dat woord gedragen ."
Zoo zp 't. Laat noon, ook van uw val,
Dit Paradijs gewagen !
LAUTERBRUNNEN .
(Bern-Oberland.)

Ik dacht zoowaar dat ,louter Bronnen"
Mij ,louter Tranen" worden zou!
Wat had m}jn dwaasheid toch begonnen,
Van u to scheiden, dierbre vrouw!
Giij hadt den weg door 't dal genomen,
Maar ik den bergweg, ale een man !
Te Lauterbrunnen saam to komen,
Ziedaar het plan, 't ,verstandig" plan .
Ik steeg vol moed, Tangs woeste paden
Al hooger, hooger, hooger op ;
En kon m}jn oogen niet verzaden
Aan Eiger-, Monch- en Jungfrau-top .
Hjj die geen Scheideck heeft beklommen,
Geen Wengernalp-weg in mocht slaan,
Is 't heiligste der heiligdommen
Van 't Oberland niet doorgegaan.
0 ongel jkbre wildernissen,
Waar boven 't schittrend schouwspel praalt,
Van sneeuw- op sneeuwberg, op wier spitsen
De fells zon van Juli straalt!
0 Heidre beken, donkre wouden,
Diepe afgrond, vreedzaam, lachend dal!
Geen oogen, die u koel aanschouwden,
Geen hart, dat u vergeten zal !
1k kon mign schoonheidsdorst niet boeten,
En zag wel duizendwerven om ;
Toch kreeg ik vleuglen aan de voeten,
Als ik ten laatsten afwaarts klom .
Of wilt ik niet, dat gij mj uren
Vooruit moest zjn, en de eenzaamheid
Ook in een lustoord Tang most duren,
Wanneer men uitziet en verbeidt ?
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LAUTsssxuNNEN.

Hat pad is steil, en tegen 't zuien ;
De grjjze kalkwand gloeit als vuur ;
De zon, bij hangende onweersbuien,
Steekt fel in 't heat namiddagnur .
Aan de overzijde waagt, in enen,
De beak den sprong van duizend voet ~Indien gjj neerkwaamt op uw beenen,
0 Staubbach! ik benijdde uw moed.
Maar, beeld van hen, die God verzoeken,
Uw schittrend waagstuk wordt ten spot :
Het dal ziet van den roekloos kloeken
Zelfs geen ellendig overschot . i)

Zij die mij wacht, en 66k hear oogen
op u slant, met beklemd gemoed,
Ziet u verstoven en vervlogen,
En troost zich dat ik langzaam spoed ;'

Ik spoed m j, lieve ! ik kom u nader ;
1k spear geen tweet ; ik slaak geen klacht ;
Al zwoegt n4jn boezem . ik vergader
Tot grooter haast mjjn laatste kraoht.
Nog 66n, 66n ziegzag ! - Neen, nog dew! •.
En dezen! - En daze' eenen nog!
Pit echter zal de laatste wezen . . . .
0! zielvermoeiend zinbedrog!

In 't eind : ziedaar hat dal gewonnen,
`'Yaarin ik rust genieten zal,
Een dal van ,loutre vreugdebronnen,"
Aan uwe zj, m}ln lief, mjln al! . . . .

Vergeefsche vragen
Aan gids en ,voerma l, waard en gast!
Geen menschl ~ke oogen, die u zagen,
Geen hoek, waaruit gij m verrast!
Gij z}jt er BIEr!

Intusschen pakken onweerswolken
Zich seam tot ondoordringbaar zwart,
En blikeems sebitteren als dolken
En steken nnsr mijn angstig hart.

')

De Staubbach is, aue bekend is, een etraA1 water, die bj Lauterbruinnen van
e'ne 925 voeten hooge rote geheel vriJ nasr beneden stort, maar ear hU den grond
bereikt, in do lucht verstuift. Den wengernalp can daze ztjde afdalende, ziet men
Lam tegen zich over .

asasxnAG .
Daar wekt de dreun der donderslagen
Van honderd bergen de echo's op,
Doet de onverschrokkensten versagen,
En voert mijn bange vrees ten top .
De regen stroomt, de beken klateren
Met storting, die elks oor verdooft ;
En alle golven, alle wateren
Gaan over mjn verbijsterd hoofd .
Ik zie, hoe langs doorweekte wegen
Een donkre reiskoets m}lwaarts jaagt ;
De voerman, bukkende one den regen,
Duikt in zijn mantel, hooggekraagd .
De wit beschuimde paarden snuiven
En brieschen, van geen storm verschrikt ;
Maar op mijn hoopvol welkomwuiven
Geen antwoord dat mijn ziel verkwikt!
Een tweede volgt haar - A.ch, mijn oogen,
Gij zoekt vergeefs! Zoo schreit nu, schreit! Een derde - heeft uw hoop bedrogen, Een vierde - doemt tot raadloosheid .
Een v" fde . . . . 0 Hemel ! heb erbarmen,
Geef hoop, geef uitkomst voor mijn hart! . . . .
't Geschiedt! Daar valt gij in mijn armen,
En weggevaagd zijn angst en smart!
Nu zweer ik dat ons nets meer scheiden,
Maar dit het reisplan wegen zal :
Een doel, een uil, een weg voor beiden ;
Een zelfde berg, een zel fde dal!

De lezer echter leer mistrouwen
Den kastelein van Grindelwoud,
Die paarden toezegt aan mevrouwe,
Maar die z}jn woord niet altijd houdt .
REGENDACT .

(Interlaken. Bern•Oberland.)

Regen, regen, regen,
Itegen, anders niet!
Overstroomde wegen,
Waar men staat of ziet.
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BEGEIDAG.

Aan de lucht ontdek je,
N oord, Zuid, Oost of West,
Nergens een blauw plekje
Voor een brook en vest .
Waar zijn thane uw top en,
Bergen in 't verschiet
Regen, regendroppen,
Regen, anders niet!

Op de luie•stoelen
Hangt hot reizend heir ;
Elk is van gevoelen
,'t Is van daag slecht weer ."
Brit en Nederlander,
Franschman, Duitscher, Deen,
Stemmen met elkander
Liefljjk overeen.
Regen, regen, regen!
Regen, anders niet!
Niemand, die een regen
In den regen riot .

G ids en voerman turen
op de donkre lucht ;
Dat hot lang zal duren
Wordt door elk geducht.
Duidt hun niet ten kwade
't Morrend onverstand!
't Regent enkel schade
Voor hun grage hand .
Regen, regen, regen !
Regen, anders niet!
Overplaste wegen,
Waar men gaat of riot!

Maar de paarden juichen
In den vollen stal ;
Zweep en zadeltuigen
Rusten overal ;
En ten minste heden
Kan rich 't rauwe vleesch
Der gedrukte laden
Vleien : ,Ik genees!"
Re en, regen, regen,
Wat men hoort of riot :
Onbegaanbre wegen
Z jn zoo kwaad nog niet!

En eon arme stakker,
Die met tranen rag

HET ORANJEFEE$T•

Hoe zijn huislijke akker
Droogde met den dag,
Valt aanbiddend neder,
Geeft den hemel lof,
Die de veldvrucht weder
Opricht nit het stof.
,Regen, regen, regen!"
Bad h}l dag en nacht En de Bron van zegen
Heeft aan hem gedacht .
HET ORANJEFEEST
TE UTRECHT GEVIERD .
28 November 1863.

,Hoe waait de vlag zoo vroolijk uit
,Van Neerlands hoogsten toren'1
,,'t Geschut barst los, de feestklok luidt,
De juichtoon last zich hooren .
,'k Zie groen en dundoek door elkafr
,De voile . straten sieren , . . ."
Het is dewi~l wig 't jubeljaar
Van Neerlands vrijheid vieren ;
Van vrijheid, na den bangsten druk,
Die ooit een yolk deed klagen,
Van vrijheid van 't uitheemsche juk,
Zoo lang met smart gedragen .

,wie bracht u in dat groot verdriet?
wat voerde u naar die keten?"
Och, doe ons zulke vragen niet!
wj zoiu den 't graag vergeten .
,Vergat gij mooglijk de oude leer :

,Alleen door eendraeht machtiq?"

Helaas, nog eenmaal ! Des to meer
Zij haar ons kroost indachtig!

,Verloste u eindlijk speer en zwaard ?"
,Neen! Moed van heldenzielen .
De Hemel heeft ons bloed gespaard ;
Hij sprak ; de banden vielen.

ut,

,In Utrecht?" . . , , werd bet ergst verwacht,
Maar God beschaamde ons zorgen,
Nooit volgde er op een banger nacht
Ben onvergeetbrer morgen .
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ORANJEFEE5T .

~En walk een dag?" Zoo schoon als 't kon ;
Len dag van v})ftzg jaren,
Daar schoof geen wolkje voor de zon,
Dan •om wear op to kiaren.

v

G

\'fat spelt de toekomst ? Good? Of kwaad ` "
KEN weet hat ; HIJ regeere 1
Wi maken op zijn bijstand staat,
erkeere wat verkeere 1
,,Beschikt gij over hooger hulp?
r Verbmdt gj d' Ongezienen ?"
wij willen, in paleis en sttulp,
Hem eeren, danken, dieen.
„ Vat leuze smelt nu stand in stand,
En prijkt op alley borsten?"
Hat' vri heads-teeken voor dit land,
De kleur van onze vorsten .
wat dankt g ;j aan dat vorstlijk bloed,
r In oude en nieuwe tijden?"
Beschermmg, welvaait, orde, moed
En hoop en troost in lijden .

r
S

, wie mag OranJ'es baste vrind,
~En Zijner waardig heeten?"
Die, daar hij 't vaderland bemint,
Zichzelven kan vergeten .
Hi die 't betoont
Wie mint L UL Ian
Met woorden en met werken,
Zijn ear door geen moedloosheid hoont,
Zi n moed door hoop wil sterken .
,
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AWie is geen vriend zi)ns yolks in schbn ,
~Maar waar, en hoog to schatten?"
Die 't oude twistvuur uit last zijn,
En 't nieuwe niet last vatten.

~

,w ~etwi'felt
)

aan de toekomst nit?
„''Vie ziet niet laag op 't heden ?"
Die liefderijk rondom zich ziet,
En opziet met gebeden.
Wie vieren 't best dit 'ubelfeest,
met de reinste klanken?"
. .nEn
Zi,1 die, met ootmoed in den geest,
b0n hemel hartlijkst danken .

~
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JAN LOGICA .
Jan lag to slapen op zijn wagen . Schelmen komen
En spannen Blesjen uit, en tjgen op den nt .
Ten laatste, Jan ontwaakt . ,Hoe?" roept hij uit : ,Ways dit?
,Van twee~n een : men heeft min paard mij afgenomen,
,,Of ik nam, in mile slaap, een wagen in bezit."
Uit het Engelsch.
JAN KLANK .
't Is solfi~eren wat gij doet ; geen spreken ;
Want dat ge iets ZEGT, is mij nog nooit gebleken.
MOZES OP DEN NIJL.
Draag, groote Nijl, wien nimmer sterflijke oogen
Aanschouwden waar gij klein zijt en gering!')
Draag op uw schoot deer kleinen zuigeling,
En spaar hem, met zijn Moeders feed bewogen .
Wieg, schommel hem voorzichtig op uw baren
En drijf hem zacht naar 't veilig hoekje voort,
Waar vorstlijk oor h het jongsken weenen" hoort,
Van tusscheu net en groene lotusblaren .

En als hierna dit „knechtken den Hebreeuwen"
Uw godlijk nat in drabbig bloed verkeert,
Den zegen van uw welige oevers weert
En mensch en dier zijn noodkreet nit doet schreeuwen ;
wijt dan dit leed het Kind niet, dat gij spaarde,
En veihger gesmoord had in uw vloed,
Maar 't Monster, door uw vruchtbaar sub gevoed,
Der dwinglandij, uw vloek, den vloek der aarde,
Die overal het water maakt tot bloed .
AAN EEN 5 OPENBRIEF' •SCHRIJVER.
Telum imbellum sine icin.

Uw wenkbrauw daalt, uw oog schiet stralen ;
De booze lip krult vreeshlk op ;
Het kort en snuivend ademhalen
Meldt een versnelden harteklop .
Krampachtig klemmen zich uw vingeren
1)

Non UouR popuiis psrvum te, Nile, videre .

LUQANQB.
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Te.. zamen om eon acherPa seer
;
P
Gl gaat dit rvaak beproefd" geweer
Moorddadig op uw vi,and slip eren,
En dooddoen zal ~het als weleer!
Dees echter, t oude wapen ziende,
Vreest of ontzet zich niet met al ;
flit rvaak beproefde" is 't „uitgediende,"
Pat in uw handen broken zal .
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Zoo was 't. Geen harta~r werd doorstoken ;
Geen roods bloedstroom werd aanschouwd ;
ne duf heid van 't vermolmde hout,
Was al wat - ooze neuzen roken .
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VIJFENTWINTIGJARIG BURGEMEESTERSCHAP

G

van den Heer Mr. N. P. J. Ht~x to IItxeoht .

G

iss4.

G

VOOR DE BRANDWEER .

De Brandweer, tuk op de eer noodlottig vuur to blu~schen,
Blaakt zely~ van eedlen gloed,
Nu z}j den Burgervader groet,
Die v}jfentwintig jeer gewaakt heeft op 't Stads-kus$en .
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Hear wensch is vuri dat de fakkel van zijn leven
Vaort~rande stil en klaar,
Om onze stad nog menig jaar
Het voorrecht van hear licht en warmen gloed to geven.
Moog steeds de Burger}j hem eer en dank bewijzen,
Getrouw en onverdeeld!
En wear men ooit met twistvuur speelt,
,.
Dear eta de Brandweer klaar, eer vonk en vlammen r~zen .
JUBELFEEST VAN DEN SLAG VAN WATE1~L00 .
18 Juni 1866 .

S

Hef, Hollandsch Volk, bet feestlied aan I
De dag is weergekomen,
Die bid de Nederlandsche vaan
Het vrxchtbaarst blood zag stroomen ;
De dag, de dag, degroote dug,
Wiene ochtend droef en somber zag,
Wiene avondzon, b}1 't dalen,
Blonk van de gchoon$te stralen .

r
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JUBELFEEST VAN DEN SLAG VAN WATERLOO.
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Steek vlaggen uit van top en traps,
Om 't heug1 jk feest to melden !
Versier ze met een bljjden krans
Van bloemen onzer velden!
De oranjestrik stake of op 't groan
En vorme een Vaderlandsch festoen,
Waar VJftigjarige eiken
Hun deugdzaam loof toe reiken!
Een ,'uichtoon klink van noord tot zuid,

Van oost- tot westerstranden,
En lokke een b1j~ den weergalm nit
Bij de om elegen landen ;
Neen ! meng zilch in 't eenparig lied,
Dat Belg en Brit en Muscoviet
En alle Duitsche volken
Doers rijzen tot de wolken !

Een danktoon stijg tot God omhoog
En prijs den Hear der Heeren,
Bij walk a'ltaar men knielen moog,
Of op wat was hem eeren ;
Een toon, waarin wat anders scheidt,
Zich oplost in de eenstemmigheid
Van die met ziel en zippers
God en de Vrijheid minnen!
Een danktoon uit paleis en stulp
Die uitroept allerwege ;
,Van u, o God! kwam ons de hulp,
,Van u-alleen de zege .
,Van u de moed, van u de kracht,
,Die 't bloedig oorlogswerk volbracht ;
,En, na de krijgsgeruchten,
,De vrede met zjjn vruchten!"

J

Wat breede schaar, wat achtbre stoat,
Met zilverwitte lokken,
Komt, fier van blik, schoon strain van voet,
Naar Leidens vest getrokken?
Ontbloot den schedel, jong geslacht!
't Is de ear van Neerlands legermacht,
Het overscehot der helden
Per Waterloosche velden.
Daar gaan zij, vaderlandsche jeugd!
Die Hollands tuin verweerden,
De yr jheid redd'en door hun deugd,
De dwinglandjj verneerden .

d
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AAN DEN H00(LEERAAR ( . J. MULDER .

Uw eerbetooning doet hun goed,
Daar zij in hen 't vertrouwen voedt,
Pat, keerden de oude dagen,
G j 't jonge bloed zoudt wagers .
Een traan rolt langs hun knevelbaard,
Een hulde ears die ontbreken,
Die, sluimrende in den schoot der aard,
Ook door hun afzijn spreken!
Gij meest, wien 't Delftsche graf besluit,
Wiens naam blijft klinken verre en laid,
En in het hart zal levee
Van onze jongste neven!
Zoon van dien Dappren ! Vorst ran 't land,
In deze vrede-tij den !
Stelde u de nood het zwaard ter hand,
Om voor ons erf to strijden
wi weten 't, Koning! door wet cooed,
Ook gij 't onschatbaar heldenbloed
Van Nassaus eelste zonen
U waardig zoudt betoonen .
Daar God geeft vrede . 0 Moog 4jn hand
Ons lang die weldaad kweeken,
En een eendrachtig Vaderland
Geen dankbaarheid ontbreken!
De Vrede, nooit to duur gekocht
Voor 't kostl jkst bloed, dat hem bevocht,
Is nooit to hoog to schatten
Door die zijn hell bevatten.
AAN DEN HOOGLEERAAR G . J. MULDER,
In dank voor de vriendelijke toezending van zijn * Stadium GFenerale"
Est -- commune vinculnm.

Den Man, wiens wetenschap niet ligt in 't stof begraven,
Maar die haar, rjjp en rjk, en rein van haatlijk rag,
Het levee in doet treen om, op den klaren dag,
Met zegenende hand haar godlijk' aard to staven ;
Den man, die 't gouden snoer, dat kennissen en kunst
Vereenigt, kept en eert, wet woestaardij 't verhaven',
En, tegen 't drilwerk, pleit voor 't echte geestbeschaven ;
Bied ik mijn warmers dank, hoovaardig op zjjn guest .

VERBORQEN.

HLAUTEELXSSEN .

VERBORGEN .
I)e deugd is een gewas, dat niemand kweekt,
'en zij de wortel zich in de aard versteekt .
KLAUTERLESSEN .
(NAAR Ruo$ERT.)

Pat gij klautert, jonge borsten !
Is near miJjn verlangen ;
'k Haat ze, die hun tijd vermorsten
Met in huffs to hangers.
Om een nestjen uit to halen
Staan er veel klimvaardig ;
Uit~eblazen eierschalen,
Zjn ook zeker aardig.
Is 't om de appels of de peren,
Pat gij wenscht to stijgen?
't Zelfde is van volwassen heeren
Ook to zien to krjgen .
'k Wil de pret u niet benijden ;
'k Gun hear u volkomen ;
Sleehts om rampen to vermjden,
Zij mijn read vernomen .
Let steeds hierop, dat gij geenen
Loslaat van de takken,
Eer gij tijd hadt weder eenen
Anderen to pakken.
Op een dorren tak valt nimmer,
Nimmer to vertrouwen ;
Zelfs niet altijd ken een klimrer
op de groene bouwen .
En ver boven alle twijgen
Blijft de stem to kiezen ;
Wil dit noon, bij .t hoogste stijgen,
Uit het oo verhezen ;
Want de taken zelve moeten
Aan den stain zich schoren,
Die alleen op eigen voeten,
Staat gel jk een toren .
W jsheid heeft de beste kansen!
Wear uw voet zich wage,
Zorg dat noon een tak den gansehen
Last des lichaams drage !
Steun en tegensteun, mijn vrinden
Moet er altijd wezen ;
Mocht gjj genen trouwloos vinden,
Gij vindt troost bij dezen .
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KINDER-GFODSDIENSTOEFENINGI .

Alt" d moeten wel de sterken
l w voornaamste stut 4 n,
Maar de xwakken, zult ' a merken,
Kunnen ook van nut
;
Menig tw jgje ears groote
zunboomers,
Dat niet veel beteekent,
Maar, net andre saamgenomen,
Ducht g mederekent.
Klimt ernsthaftig (grappenmaken,
Kunsten doers berouwt u) ;
Zoo zult ge in den top geraken,
En het donate houdt u .
Maar terwijl gij u op 't moedigst
0 werkt met de handers,
Dent eens hoe gij weer voorspoedigst
Zult omlaag belanden .
KINDER •G ODSDIENSTOEFENING .
(NAAR GE$OK.)
IIit den mood der jonge kinderen en der
zogelingen hebt g(J u lof toebereid .

Het plechtige luiden der klokken
Riep, de ouders b}lt}lds near Gods huffs ;
Hun klndren, met goudblonde lokken
Ztj b1}jven nog allsmaal thuis .
Die, gastjes, zoo vroolijk en woelig,
Z jn nog vrj wet to kleln voor de kerk
Maar toch, voor den zondag gevoelig,
Gaan ook zjj, op hun wuze, to werk .
Elk van hen heeft een psalmboek genomen
En houdt het verkeerd voor zich heen ;
Nu juichen m jn jeugdige vromen
op bet luidst en verhevenst dooreen .
Wat hij zingt, weet niet een van het troepje ;
Elk heft aan uit een anderen toon
Om het even ! uw galmen, lief groepj e !
Reiken ook tot den hemelschen troop .
Staan d~~r niet uw englen om henen,
En zingers hun lied voor een Heer,
Die zoo gaarn van de lippen der kleenen
Zjjn lof hoort vermeld en zi,jn eer?

AAN J . J . VAN 008TESZEE .

Zingt dan voort! In den tuin, in , de boschjes,
Doet, als g1,~, elk met zingen zj~n best ;
De sjsjes, de meesjes, de moschjes,
Jong en kleen, op den rend van het nest .
Zingt maar toe, in uw blinde vertrouwen!
Het is dit, wet uw' Heiland voldoet ;
0, een hart gansch oprecht, zonder vouwen,
Is veel dichter bij God dan 't vermoedt .
Zingt op maar! Wij zingen, wij ouden,
En lezen de Schrift, met verstand!
En toch - ach! hoe menigmaal houden
w j het boek nog verkeerd in de hand !
Zingt op maar! Wij zingen en spelen
De liedren, near notes, als 't hoort!
Maar ach ! door der broedren krakeelen,
Hoe vaak wordt onze eenheid verstoord !
Zingt ook gij ! - Uit de statigste bogen,
Het plechtigste, krachtigste koor
Wat is het? . . . Een kinderlijk pogen ;
Een gegons in des Eeuwigen oor!
AAN J. J. VAN OOSTERZEE.
Na vjfentwintig jaren Evangeliedienst .
12 FEBE. 1866.

Ga voort, en stort uw besten balsem
Aan Jezus voet ;
Vertroost zijn ziele van den alsem,
Dies 't ongeloof hem snakes doet .

Vervul zijn huffs met de eelste geuren,
En schraag het dak ;
Ve1`blUd ze die om Sion treuren,
En steun wet moedloos is en zwak .

Die vijfentwintig jeer u sterkte,
Is nog nab}i ;
Wat hij door u gezegends werkte,
Bevestige en vermeerdre hij!
Hij bl~jveu, nog een reeks van jaren,
Voor Kerk en Land,
Voor dierbaar huffs, en vrienden spares,
En overdekke u met zijn hand .
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ZIJ Z1~G GEN .

•- WINANDERMEER.

En is de groote dag gekomen,
Door Hem beloofd,
Hij zette, omringd van al zijn vromen,
De schoonste kroon op 't dankbaarst hoofd .
ZIJ ZEGGEN.

Zij zeggen : ,Last uw dwaas vooroordeel varen!
,Daar is geen God, die antwoordt op gebeen ;
,'t Oud Bijgeloof had tempels en altaren :
,De Wilsheid onzer eeuw behoeft er geen."
De honger njjpt, de pest ontvolkt de straten,
Uw kroost hgt krank en worstelt met den dood :
,Verbijt uw leed! Wat zou uw bidden baton? . . :'
Geloof hen niet, en klaag aan God uw nood .

Men leerde u van eon Vader, die voor alien

En alles zorgt met vaderlijke trouw ;
Dat, zonder Hem, geen musch op aarde vallen
En op uw hoofd geen haar vergrjjzen zou .
,Neon !" zeggen zil : ,Natuurwet drjjft hot levee
,En brengt den dood, voor beiden even blind . . . .
,Vergeefs uw lot in hooger hand gegeven! . . ."
Geloof hen niet, en blijf uw Vaders kind.

Men predikte u eon Heiland, voor uw zonden
Gestorven, en uw Redder door zijn blood.
Uw schuldig hart heeft troost bij Hem gevonden,
Uw kranke ziel bij Hem haar kraeht en mood,
gij zeggen . ,IJdle troost voor noodloos vreezen !
,De mensch is good, hoe dweepzucht hem verguiz'I
,Steun op u zelv', en gij zult krachtig wezen!"
Geloof hen niet, en houd u aan zijn kruis .
Godsakker noemt gij 't kerkhof ; 't daar gezaaide
Herleeft eenmaal in nieuwe heerlijkheid!
,Dwaas!" zeggen zij : ,'t stof, dat de wind verwaaide,
• I s nergens meer, of overal verspreid.
,'t Herleeft? 0 ja! In gras en kruid en bloemen,
• E n sterft op nieuw, en wisselt eeuwig of . . ,"
De geest?. . . ,Vat is die geest, waarop wig roemen?
,Eon denkbeeld!" . . . Hoor hen niet ; maar plant hot kruis op 't grai
WINANDERMEER .

(Westmoreland. Lake-district .)

Ik had nog nooit eon meer aanschouwd,
Dat grootsch of schoon mocht heeten

WINANDERMEER.

Daar zag u mijn verwonderd oog,
Bespannen met een regenboog, -1k zal hot nooit vergeten .
De zomerbui was kort van duur,
En dreef voorspoedig over ;
De regen, die gevallen was,
fling als juweelen aan hot gras,
En parelde van 't loover.
't Was de avond van den schoonsten dag :
De stilte was volkomen ;
Plechtstatig stonden van rondom
De heuvlen om de waterkom,
Met goudglans op hue zoomen .
En 's morgens droeg me een vlugge boot
op uw zoo heldre vloeden,
Uw oevers langs, uw bochten in,
Van 't vredig dud naar 't drok begin,
Waar u de stroom kwam voeden .
Bekoorlijk schouwspel! R}jk genot,

1n op en road to staren!
Van heuveltop tot heuveltop
Trok wolk biJ wolkje langzaam op,
Als wierook van de altaren.
Maar 't zonlicht, als hot hooger steeg,
Kwam moor enoegen geven,
Daar 't hout zijn licht on bruin ontving,
Hot spieglend meer zijn glinstering,
En alles kleur en levee .
flier kook eon landhuis uit door 't groen,
In 't hangen van de heuvlen ;
Daar nam hot bonte vee zijn bad ;
Ginds gleed de zeilboot over 't eat,
Met witto on bruine vleuglen .
'k Rob schooner waatren Binds gezien,
En stout en grootsch om 't zeerste
Lac-Leman on 't Luzerner moor,
Loch-Lomond, , Schotlands room on eer ;
Maar gjl blijft altoos 't oerste .
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DE VEAMINBTEN. -- BAIIMANNS GAOT.
DE VERMINKTEN .
(Slot Werningerode.)
Zij waren beiden frisch en sterk
En in den bloei van 't levers,
Ma ar onvermo end tot het werk
Weleer door hen gedreven .
Zij waren, op een oud kasteel,
Een snort van extra booien",
Vertoonden 't ons van deel tot dee1
En leefden er van fooien'
Gelukkig, dat zoo groot een vorst 1)
Zich hunner aan won trekken,
En dat de penning op hun borst
Hun hartzeer mocht bedekken !

n

9

De een mists een arm, en de ander had
Het lood nog in de beenen ;
De fraaie vruchten waren dat
Van d' oorlog met de Denen .

~'

BAUMANNS GROT .
(xubeland . Harz .)
Had hij een lucifer gehad,
Hjj was nog, wel in levers!
Nu moest hh in een donkey gab
Bjkans den doodsnik geven,
Dat komt van 't zoeken naar een schat,
Door hebzucht aangedreven .

9
n
a
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Hans Baumann, brandende van lust
Om geld en good to winners,
Rroop, met een berglamp toe eruct,
t Ontdekte khphol bmnen. )
Geen mensch ter wereld was t bewust
Wat Baumann ging beginners .
Het hol was diep ; de weg was lang
Door de onderaardsche krochten ;
Het ging van d' eon' in d' andren gang,
Met wendingen en bochten .
~) De Graaf van Werningerode •S tolberg.
') 1672.
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BAIIMAxxs GEOT .

s

De steendrop werkte er, eeuwen lang,
Aan fraaie kunstgewrochten .

r
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't Was nu een hooge kerkpilaar,
En dan een bundel speren,
Een kansel bier, een orgel daar,
Een reuzenhelm met veeren ;
Een tentg ordiJ n, een feestsamaar,
Een korf met monsterperen ;
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Wi waterbekken, outersteen,
1 n doopvont, naar behooren ;
Pistolen, dolken, wild dooreen
Geschud, met pack en borers ;
En vrouwenboezems, hard van speen ;
En spitse paardenooren.

sG

Maar dit was niet wat Baumann zocht,
Waai op zjn oog kwam azen,
Slechts dat hj goud-erts vinden mocht,
Dat voedsel voor de dwazen
En eensklaps heeft een felle tocht
De berglamp uitgeblazen .
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Daar stood hij in 't stikdonker yak
En gilde 't uit. Geen wonder !
Geen vuurslag had hj in den zak,
Geen hchtontvlambaar tonder ;
Geen lucifer. dat root emak
Geen lucifer, bet and er.
De weergalm kaatst zjn gil weerom,
Zjjn angst en jammerkreten ;
Z~j galmen voort van dom tot dom,
Door diepten, ongemeten ;
En sterven, met een dof gebrom,
In ongapeilde sPleten.
Geen hcht ; geen kennis ; troost noch raad ;
Geen spi,ize ; korst noch kruimpje!
Geen Ariadne's zjjden dread ;
Geen vmdmg van Klein Duimpje .
Die bier den moed niet zinken last,
Voorwaar! verdient een pluimpje .
Drie dagen werden doorgebracht
Met tasters, stromplen, zwerven .
Drie dagen? Neen! Een langen nacht,
Die alle hoop deed derven .

'

S
a

S

G
G
G

G

G

r

G
G
G
G

G

238

WATZIWAL IN 8AgsIBCH ZWITBEHLAND . -- BLIJF EEN .

Begraven was hJ
i', als hJ i' dacht t
t Mankeerde maar aan 't sterven .
Nog sleept zich de arme stervling voort,
En bli,~ft een wemi ho en.
!n zie! Een flauwe scheemring gloort!
Een lichtstraal komt geslopen
Door de eigen enge en lage poort,
Waar Hans is in-gekropen !
H ii _ kruipt weer uit ; hiJ ziet hot krcost
Van Adam nog eens even ;
Doet zjjn verhaal ; maar stottert, loost
Een zucht en last hot levee.
Alleenlijk heeft hjj dezen troost
Aan 't hol zijn naam to geven .
TATERVAL IN SAKSISCH ZWITSERLM .
D
(Llchtenhainer en andere .)

Vjjf groschen . Heeren, geeft wel acht,

Zoo gjj een oogenbllkje waeht,
Zult gJ i een waterval zlen stloomen.
Daar komt - daar is hij . Een, twee, drie . .,

Claudite rivos, pueri I

Ik zie eon nieuw gezelschap komen .

VUf groschen I Hebt gjJ t niet gezien :
Het kan onmidlijk weer geschien .
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BLI F EEN .
Blijf een, blijf din, mijn Vaderland !
B1~jf en en ongeschonden .
Goon staatsparti,
Gee
J goon g
odsdienstt wi et
Verscheure, door geweld of list,
Wat God heeft saamverbonden .
Blijf een, blijf een, mijn Vaderland!
Laat nlets die kracht u rooven .
Schraag, als eon eenig man, den troop,
En meng geen wanklank in den toon
Van 't oud Oran'e-Boven!"
n
Bljf een, bljjf een, mjn Vaderland .
Last pieta die vreugd verbitteren .
Bl}jf, kleinst, maar roemr}jkst yolk der surd!

a

GROOTE ONTDERRING.

X39

Door orde en rust de vrijheid waard,
Die uw gelaat doet schitteren .
Bl jf din, blUf een, mijn Vaderland !
Last nets die deugd verflauwen .
Wroet in geen eigen ingewand!
En, Leeuw van Neerland! toon geen tand
Dan tegen vreemde klauwen .
GROOTE ONTDEKKING.

Felia qui potuit rerum cognoseere causal .

ELrekamen, Eurekamen! wij hebben bet gevonden!
DE GANG DER WERELD IS AAN OORZAKEN GEBONDEN .

Allen worth door oorzaak en gevolg geregeerd ;
Daarom gaat alles perfect en rolt all gesmeerd .
Oorzaken en gevolgen houden alles in orders ;
Gevolgen, die weder oorzaken worden ;
Oorzaken, die weer gevolgen genereeren ;
Gevolgen, die weer tot oorzaken promoveeren ;
Tot oorzaken, in gevolgen weder schatrijk,
Pulu-lu-lu leerende onophoudelijk.
Het is een systems van schakels en lussen
En hakes en oogen ; geen speld kan er tusschen ;
In 't stoflijk, in 't zeedlijk, in hemel en aard -En daarmee zijn alle problemen verklaard!
Onze ouden hebben voor menig probleempje gezeten ;
Maar ze hebben ook van geen oorzaken geweten ;
Zij hebben om geen gevolgen gedacht ;
W~j zely' zijn maar pas op dat denkbeeld gebracht .
't Was ook nemand to vergers op die hoogte to komen,
Eer hij, bij gaslicht, door tunnels mocht stoomen,
d' Afstand ,,vernietigde" per telegraaf,
En „beer van de stof" werd, in plaats van haar slaaf .
Ret was, wel beschouwd, een vergeeflijke zotheid
Per vroegre geslachten, die droom van een ,godheid",
Een hoogere zorg", een ,,voorzienig bestuur,"
Een ,konng der wereld", een „beer der natuur,"
Een n geest", een r verstand", dat formeerde en regeerde,
Een ,zeedlijken wil", die de stof reguleerde : Z konden net anders, zIj winters geen raad.
Zij zagen bet net, dat de plant uit bet zaad,
Van de plant weer bet zaad komt, en zoo in 't onendige !
Daarom was bun wijsbegeerte ook ,eene ellendige."
Nu is dit wel last, maar nog tijdig ontdekt,
En geeft ons een inzicht, dat millenver strekt .
't Is bet ,ei van Columbus" ; een kind kan 't begrijpen :
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LAN $EVE ERFDOCHTER . - GEATIOSA.

Alle gevolgen dansen naar der oorzaken pjjpen ;
En, zoo lang maar conform dat principe geschiedt,
Is het levee - een dansjen, en meer ook niet.
AAN EENE ERFDOCHTER.
Wie zal u drukken aan zUn hart,
U dragen door dit levee?
Wie, in des levees zorg en smart,
Steun en vertroosting geven?
Wie, altoos met dezelfde trouw
Voor de eene en uitverkoren vrouw,
Wier min zijn ziel verblijdde,
Zich stellen aan uw zi~de?
De man, die char een hart toe heeft,
Dien zal mijn hart beminnen .
Hi,j zoekt wat God in 't echtheil geeft
En geen genot der zinnen .
Maar 't oog, dat op uw schoon slechts vlamt,
op 't edel huffs, waaruit g}j stamt,
Uw rijkdom is geslagen, Dat kan ik niet verdragen .
Hoe teerder 't u zal gadeslaan,
Hoe vuriger belezen,
Hoe meer de hoop, u aangedaan
Me een ergernis zal wezen
Miskenning van uw schoonste schoon
Uw beaten schat, uw hoogste kroon ;
Miskennin van den zegen,
In uw bezit gelegen .
GRATIOSA .

Ja enkel poet j zUt g}j,
Ja enkel schoonheid, levee, jeugd ;
De liefde klapwiekt u op zj,
En aan uw voetstap kleeft de vreugd ;
Elk der Bevalligheden
Komt met u opgetreden!
Daar sehittert in uw oog een vonk,
En op uw voorhoofd glanet een gloor,
Als in de onsterflijke oogen blonk
Der maagden van het hemelech koor,
Die in de zangen levee,
op Chios aangeheven .
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IEMAND AAN EENE . - DOROTHEA SERENE .

Maar 't lachje, dat de rust verkondt,
Den vrede van een rein gemoed,
Zweeft om uw rozerooden mood. . . .
Ontsluit hem! Laat uit d' overvloed
Van 't hart die lippen spreken,
Haar taal ale honig leken!
IEMAND AAN EENE .
Mijn lieve beste,
Zij zeggen dat gij gansch voor mij geknipt zijt ;
'k Zie 't zelf, zoo vaak ik de oogen op u veste .
Gia hebt twee oogen,
Die altijd vroolijk zien en vol gevoel zijn ;
Die hebben op miln hart een grout vermogen .
En tusschen dozen
Een neusje, nooit voor iemand opgetrokken,
Maar dat zjn volkje wel weet uit to lezen .
Gij hebt twee ooren,
Steeds opener voor 't goede dan voor 't kwade,
En met, een zwak om majn geluid to hooren .
Gij hebt twee lippen,
Die 'k overgaarne kus, en langs wier boorden
1k nimmer iets wanluidends hoorde glippen .
Gij hebt twee handen,
Die allerhandigst zijn en nimmer ledig .
Steeds vaster strenglen zij de liefdebanden .
Gij hebt een boezem,
Die lieve kindren voedt en suet en koestert,
En wangen geeft ale fiissehe rozen-bloesem .
Daarbij een harte,
Zoo trouw, zoo good voor mij in al zijn slagen,
Dat ik (des hoods!) den haat der wergild tartte .
DOROTHEA SERENE,
Heeft Dora nooit hog iets gehad,
De kleine lieve Dora?
Had ik geen hart er voor, of had
De moeder er geen our na?
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AAN D8 YOGEEDHEDEN .

Dacht ik misschien : A Ik spear mjjn lied ;
De kindren luistren zeker niet,
Zing ik den lot van Dora?"
Kom, dal ik haar in stilts bier
Nu eens een toontje wijde,
Een toontje van dezelfde her,
Die eens haar moei verblijdde ; 1)
Hear petemoei . . . . De lieve meld
Streeft, dunkt mij, door haar vroolijkheid
En geest haar reeds op zjjde .
Bloei, aardig kindje! leaf en bloei!
Bl}jf ons geluk verboogen!
Lijk_near uw have petemoei,
Voer ons haar beeld voor oogen!
Wees : „DoxoTHE," een GAAF VAN GOD,
En loon, verduistert zich uw lot,
,SRRRNA," uw vermogen!
AAN DE MOGENDHEDEN.
NA HILT VREDEBESLUIT TE LONDEN, POOLFAAR

1867.

Nu doet gij wijs, dal gij den vrede wilt,
Geen kostbaar bloed uit ziedende eerzucht spilt,
Hat zwaard tar schee doet keeren, en uw schild
Van smet gaat zuiveren.
Nu eert ge u zelven best, dear gij gehengt
Dat zich de olj,jf in uw laurieren mengt,
En yolk bij yolk u zulk een bulde brengt
Als niet doet huiveren .
Nu zegent u de moeder en de bruid ;
De vreugd berleeft ; de zangsnaar geeft geluid ;
't Geschokt vertrouwen strekt de band wear uit ; -Met hoop van maaien,
Strooit wear de zaaier 't zaad in de open voor ;
Haast wordt bet groan op zijn gezegend spoor,
En ells lieve bloemen breken door,
Die d' oogst verfraaien .
wordt Duitschland een en eensgezind,
En Frankr jk niet gevreesd meer, maar bemind ;
Dit zet de tronen vast, dit lokt, dit wint
Het hart der volken.
ALDUS

')

Zie I, 161 en volgg, en elders,

VONDEL .

Hier ziet God zelf in guest op neder . . . Och,
Verlengt ons dezen schooners vrede toch!
Brengt over onzen blauwen hemel nag
In lang geen wolken .
V0 ND EL .
Waar zijn de liedren, waar de toners,
Den grooten Vondel waard?
De lauwren, om een hoofd to kronen
Waar eeuw bj~ eeuw op staart,
Met d' eerbied, die aan de echte zonen
Van 't godlijk lied weervaart?

Laat de Amstelblonde
van zijn lof weergalmen!
En gij, zijn
Rijn,
Beplant met rjjnschen wi,jn !"
Laat met uw ruischende oeverhalmen
ZiJ n naam verzelvigd zijn .
Bevlecht zi•n schedel Ooster almen!
En gij, Germaansche Pijn!"

Wat snaar heeft hij niet aangeslagen?
Wat toon haar met ontrukt?
Wat anderen vermetel WAaEN,

Aan Vondel is ' t (ELUKT .
De Davidsharp heeft hj~ gedragen,
De Grieksche luit gedrukt .

mi

is ten hemel opgestegen,
fen afgrond neergedaald ;
Hij heeft, op on-bezochte wegen,
Steeds nieuwen roem behaald ;
Nooit is hij machtloos neergezegen ;
Nooit heeft zijn greep gefaald .
13ij heeft ons 't lied der englenreien,
Der duivlen oproerklank
Doers hooren ; tortelduif! uw schreien,
op een averdorde rank ;"
De herderlijke veldschalmeien,
En krijg- en offerzang .

$ 0 Kerstnacht, schooner dan de dagen!"
0 Kankerige tak,
Van vorstelijken boom geslagen,
Met zoo geducht een „krak!"
,0 Pluim," die Ruben rouw deed dragen,
r Waarin het duffken stak !"
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UIT SHABSPEBE.

Hoe menig oor moist gij to boeien,
Daar 't godentonen ving ;
Hoe menig traan hebt gij doers vloeien,
Die als een panel hing ;
Hoe menig edel hart doers gloeien
Van verontwaardiging!
Waar zijt gij, Helden, Vorsten, W jzen,
Van Hollands schoonsten tijd,
Wie Vondels hart geen lied deed rijzen,
Aan uwen lof gewijd?
Onsterflijke gezangen prrlzen
U, die onsterflilk zjjt .
Maar Wie heeft liedien, wie heeft toner,
Den grooten Vondel waard ?
Wie lauwren om hem 't hoofd to kronen,
Waar eeuw bpi eeuw op staart,
Hem, wren van duizend muzenzonen

Geen enkele evenaait?

Prijk op uw voetstuk, eenig zanger!
Vertoon uw aangezicht!
Uw vaderland verzaakt niet larger
Z jn uitgestelden plicht .
Herinn'ring van uw lied vervange er
Ons later kreupeldicht.
UIT SHAKSPERE .
(As you like it.)

De wergild, is niet dan een groot tooneel ;
Acteurs ziln alle manners, alle vrouwen ;
zij hebben hors afwisslende p op's" en „a fs" ;
En beurtlin s speelt een zelfde vele rollers .
Bedriwen zijn er zeven . Eer•s t een wicht,
Schreiend en spjiend in malmoertjes armen .
Daarna een frissche sehoolknaap met een lang
Gezicht en riem vol boeken, ale een slak
Ter dagschool kruipend . Dan mijnheer de minnaar,
Die als een ketel stoomt, en voor ziln liefste
Een lied vol jammer zingt . Straks, een soldaat
Vol barsehe vloeken ; als een beer zoo ruig ;
Heel fel op de een ; opvliegend ; ranch tot twist ;
De waterbel van roeni en grootheid zoekend
Tot in den mood van 't grof geschut . Nu volgt
Een raadsheer, dik van bulk en onderkin ;
Het oog gestreng ; 't snit van den baard formeel ;

0 MUll PRAETERITOS!

Vol wijze spreuken, voorbeelden, citaten .
Aldus speelt deer zijn rol. De zesde leeftijd
Romt als een meagre Pantalon, op muilen,
Fen knijpbril op den news, to voorschijn . 't Vroeger pak
Nerd wel een huffs to wild voor den scharminkel .
De voile borst-stem, eens zoo manlijk zwaar,
Kreeg nogmaals 't hooae van een klnderkeel r
En schiet al piepende over. 't Laatst tooneel,
't Besluit van 't drukke en voorvalrijke stuk,
Is tweede kindsheid ; geen geheugenmeer!
., oog-loos, oor-loos, smaak-loos, alles loos.
Tend
0 MIHI PRAETERITOS !

,Mocht ik nog eensmijn levee over-levee,
Hoe antlers ware in alles mijn gedrag!
Ik zou mijn hart niet weer aan dwaasheen geven,
Waarvan ik, veel to last, de dwaasheid zag.
'k Zou kinderlijk mijn kindertijd genieten,
Geen andren wensch in 't kinder1 eke hart ;
Vernekerd dat zijn grievendste verdrieten
Slechts weelden zijn bij later levenssmart .
,Mijn jonglingstijd zou 'k niet dear heen doen snellen
In velerlei ebeuzel en gedroom ;
Mijn rijkdom in geen luchtkasteelen stellen,
Noch rekenen op Jona's wonderboom
,Ik zou geen roem, geen ijdlen lof begeerei,
Door valschen smaak aan valsch gevoel verkwist ;
Noch leeren 't leafs} wet ik het eerst moest leeren
Eenvoudigheid, en waarheid onvernist.
,'k Zou uiet zoo veel verwachten van de boeken,
11iet zoo veel zien door andrer oogen ; neen !
Ter rechter pleats terstond een wijsheid zoeken,
Die nu, na lang een omweg, mij verscheen .
,De mensehen --'k zou van hen geen vonnis vellen,
Near d' indruk, near de ervaring van een dag ;
Met ingebeelde smart mijn ziel niet kwellen,
Noch iemands oor met noodeloos beklag .
,Ik zou" -- Nat zoudt gij, oude dwaas! bedrogen

Door d' eigen wean van wijsheid, vroeg en last?
Gj zoudt veel wilzer zijn in eigen oogen,
En moogiijk heel wet dwazer metterdaad .
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OOTMOED. -- DRIE STEMMEN .

OOTMOED .
(Near BuNYAN .)

Die laag bij de aard is, ducht geen val,
Geen strik van hoovaardij ;
Die stil en needrig aantreedt, zal
God hebben aan zljn 4j .
Ik ben tevreden met mijn deel,
't Moog wel of kwalijk gaan ;
Tevredenheid, des vraag ik veel,
Want zulken neemt God aan .
Zoo ik den weg ten hemel ga,
Strekt me overvloed tot last ;
her weinig, en 't geluk hierna,
Ziedaar hetgeen mij past.
DRIE STEMMEN .
Sound, sound the clarion, 811 the fife!
To all the sensual world proclaim One crowded hour of glorious life
Is worth an age without a name .
WALTER SCOTT .

EZESTE STEM .

Klinkt op, trompetten! Roffel, trom !
Verkondigt aan een zmlijke aarde
Geen leeftijd, gaat hij roemloos om,
D'eeft bij een uur van glorie waarde .
TWEEDS STEM .

Een uur, geliefde ! aan uwe zij,
Dear 'k in uw hemelsch oog mag turen,
Gaat als een oogenblik voorbij,
En moest, dit wenschte ik, eeuwlg duren .
DERDE STEM.

Een oogenblik met u, o Heer!
Dat uw gemeenschap geeft to smaken,
,,ten uur is in uw Huis mij meer
,,Dan duizend, dear ik u ontbeer ;"
Gj kunt alleen gelukkig . maken ; . .
Gij zit mijn kraoht, mien lust, mien eer!
EERSTE STEM.

't Is schoon voor 't Vaderland to sneven -

BEMOEDI4INa. - BBDE . - qEEN PAsTIJldAil
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DEBDE STEM .

Verzekerd van zijn eeuwig lot!
TWEEDS STEM.

't Is zoet, voor die men mint to levers -

S
Y

DEBDE STEM.

Waar men tezamen leeft voor God .
BEMOEDIGING.
Pat elk, die lief heeft en gelooft,
Voorts zonder zorge zij!
De Heer, zijn Heiland is nabij,
Gods zegen op zijn hoofd,
Hij grijpt zij n hand, hij steunt zijn voet,
Schep cooed, bedrukte ziel! schep cooed!

~;

Dat niemand lets voor God verzwijg,
of zich zijn nooden schaam ;
Maar bade en zucht naar boyars stijg,
In 's Heilands dierbren naam.
De Vader in den hemel hoort .
Gj kept ziJn trouw, en hebt zijn
J woord .
. Zie Filipp . IP : 5-7.
BE DE .
Daal in de harten, Geest des Heeren,
En vorm ons naar des Heilands beeld!
Hem na to volgen is hem eeren,
Hem minnen, doers wat hij beveelt.
Doordring, beziel ons, vuur ons ears,
Opdat wij naar volmaaktheid staan !

~~
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Laat ons niet weiflen of vertragen,
Niet omzien naar wet achterligt ;
Maar naar die blinkende eerkroon,jagen,
Waar Jezus zeif ons oog op richt.
Beziel, doordring ons, mask one stark ;
Dit Eene zij ons alley werk!
$ Zie Filipp . III :12, 13, 14.
GEEN PARTIJMAN .
Par~
t man wezen, wil ik niet .
'k W'!I aan geheel m}jn yolk behooren,

N
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WAT WIL MEN TOCIi ?

Mijnernstig woord, mjjn vroolijk lied,
MOet }ln voor alley hart en ooren .
Partijman wezen wil ik niet .
Z j hebben dikwijls mij verzocht ;
Vooruitgeschoven met een buiging,
zij hadden gaarne mij gekocht
Voor flikker~j en eerbetuiging ;
Maar hebben t nooit zoo ver gebrocht .
zil zeggen, dat zij 't zely' niet zijn.
En voor geen schatten wezen wlllen
Maar leugens heat ik, grof en fijn,
En zie niet wat ze er van versehillen
Liefst mijd ik 't wezen en den schijn.
z}j hebben 't somtijds mjj gemaakt,
Ondanks mijn dapperst tegenstreven,
Mi1n wagen aan hun treln gehaakt,
Ook mijn naam in hunvaan geschreven ;
Maar weinig vruchts daarvan gesmaa,kt .
Want spoedigkwam ik met protest,
En zal er altjjd weer mee komen.
Partijzucht heat ik als de pest ;
zij fopt de wijzen, doekt de vromen,
En haalt den duivel in op 't lest .
WAT WIL MEN TOCH ?
0 Fortunati nimium sue si bona norintt

Wat wil men toch in Nederland?
Bet zwaard bleef in de scheede ;
De welvaart deelt, near elken kant,
Hear gaven rijklijk mede, De tong is vrij, 't geweten vrij,
De vrije pers dient u en m}j,
Bij orde, rust, en vrede.
Wat wil men toch in Nederland,
Met praats en staatsgeschillen ?
De vorst, die hier de r jkskroon spent,
Wil juist hetgeen w j willen :
Geen zwaren last, geen knellend juk,
Maar vrijheid, welvaart, volksgeluk,
En geen - vergulde pillen

0 EBPRILH TUSSCHEN DRIB . - DE BIJBRL.

Dee.186?.

Wat wil men toch in Nederland?
Wat geeft men voor to duchten ?
Wat kwaad humeur, wat onverstand
Wil ons volstrekt doers zuchten?
Daar is slechts • iets, dat elk verveelt :
Bedilzlicht, die met buskxuit speelt,
Om haar verstand to luchten .
GESPREK TUSSCHEN DRIE .
A.
In uwe school gelooft men op gezag.

B.

In de uwe, dat men niets gelooven mag.
C.
In mijne, dat zich Jezus niet vergist,
Noch Paulus meer beweerd heeft dan hij wilt .
DE BIJBEL .

(EEN LEEHEDICHT.)

Wie heeft ooit den Bijbel mij
Luid genoeg geprezen ?
Wie naar waarde zljn waardd
Andrea aangewezen?
Bron van zuiver ziel~genot,
Frissche levensspranken,
Gaaf van God, waarvoor ik God
Levenslaiib zal danken !
't Woord des Heeren is volmaakt,
Krachtig tot bekeering,
RiJ`k- voor wie naar wijsheid haakt,
Vol van les en leering ;
Bljdschap storten i'n het hart
Gods getuigenissen,
Kracht in zwakheid, troost in smart,
Licht, voor die het missen .
Gods gebod is wijs en goed,
Zijn belofte heerlijk,
Zoeter dan het zoetete zoet,
Boven good begeerlijk .
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D$ BIJBPL .

Heer ! uw Woord behoedt uw knecht
Van u of to zwerven ;
Die zich houdt aan 't geen hot zegt,
Zal zijn loon riot derven.

y

Waarmee zal de jongeling
Rein to voorsch}jn treden
Uit den bonten tooverkring
Der begeerl'kheden? ~'
Wat hem sterken in den strjjd?
Redden uit gevaren?
G}jjj,voorzeker, gjj altijd,
Heilge Bijbelblaren!

I

Schaart u om mj kindren! Kom,
Zet u neer, m~~n gade !
Opgeslagen wederom
't Woord van Gods genadel
Doornen zi'n er op ors pad,
Zorgen, die ons knellen ; -Kom , een blik op 't heilig bled
Zal de rust herstellen .
Dat is nimmermeer esehied
Kostlijkst alley booker !
Dat u ongetroost verhst,
Die uw troost kwam zoeken ;
Dat gij ham geen goeden read
Gaaft of hadt to geven,
Die u opsloeg, vroeg of last,
op den weg door 't lever .
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'k Heb gehoord dat wijze lien
BiJbelboek berrspen,
Dwaasheen in zijn wondren zien,
En zijn troostgrond gispen ;
Maar den hemel dank ik den,
Die van mj begeerde
Dat ik maar eon burgerman
Zen zou, geen geleerde .
Zoo k mijn Bijbel missen moest,
of mistrouwen konde,
Ach, hoe aaklig, dor, en woest,
Word dit hart vol zonde !
Donkey word hot om mj heen,
Donkerder dear binnens.
En do Booze, near ik moon,
Zou er 't meest bij winner.

HET OUDE LIED .

Neen, mijn voetlamp! neen, n1 jn staf!
Dat zal noolt geschieden ;
Licht mij voor tot aan mijn graf,
B1ijf uw steun mjj bieden!
Blilf mij spijzen, hemelsch brood,
En min krachten sterken ;
Laat mi', in mijn jongaten nood,
Al uw invloed merken!
HET OUDE LIED .

(Vry naar het En,clsch.)

• zing mij nog eenmaal het oude lied,
Van Christus, mijnen Heere!
Van hemelsche dingen op aarde geschied,
Van zijn liefde, zijn lijden, zijn eere .
• zing m j in eenvoud het oude lied,
Zoo als giJ 't een kind zoudt doers hooren!
Want ook 1k wil een kind zl,jn en anders niet,
lk hulploos, onrein, en verloren .

• zing het m langzaam, het oude lied!
Het moet mj een laafdrank wezen,
Wiens verkwikking ik droppel voor droppel genet,
En die mij het hart kan genezen .
• zing mij toch dikwijls het oude lied !
Ik vergeet het, helaas ! zoo veel malen .
De dauw, daar de morgen zoo vochtig van ziet,
Verdampt met de zonnestralen .
• zing mij zoo ernstia het oude lied
Dat min hart zichwelt boeien en binders!
Bedenk dat gij v66r u een zondaar ziet,
Wien Jezus wil zoeken en vlnden .
• zing mij toch altijd het oude lied,
Dat alleen maar den moed mij kan wekken,
Zoo dikwijls, in eenige zorg of verdrlet,
Gij mij waarljjk tot troost wil verstrekken!
• zing mij onmiddlijk het oude lied,
Zoo ras gij een welnig zoudt vreezen
Dat wat de wereld grootheid hiet
Mij op nieuw tot verzoeking kon wezen!
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Mb1NLICHT. - WA AR NINT?

Len als m}j eens de adem en 't levee ontvliedt,
Ter laatster, ontzaglijkster uren
Zing dan voor het laatst mid het oude lied
Van een heil, dat oneindig zal durenl
Dit is, dit is het oude lied
Daar is verzoening evonden ;
Bet is volbracht, het is geschied ;
Uaai• is veigeving van zonden .

6
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Pit is, dit is bet oude lied
Een Heiland moest lijden en sneven,
Pat wie vertrouwend op hem ziet
Ook dankbaar voor hm zoo levee .
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MAANLICHT .
Waa,rom de Maan zoo gaarn wordt aangeblikt?
-- Dat vriendlijk licht verblindt niet, maar verkwik
Die sch nt en gloort en glinstert, en niet schittes•t,
Geeft zoets to smaken, dat hil niet verbittert .

S

En die door schittring de oogen pmken doet,
Uraag zorg van ook to koestren door wat glued,
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Pit is, dit is bet oude lied ;
Uw Heiland stood op nit de dooden .
In den hemel verheven, vergeet hil u niet,
Maar deelt in al uw nooden,

S
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Dit is, dit is bet oude lied
Het dierbaarst bloed is vergoten,
De macht des afgronds is to niet ;
De hemel is ontsloten .
Pit is, dit is bet oude lied,
Ons geschonken van God bierboven :
De vloek der wet deert zondaars niet
Die in den Zoon gelooven .
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WAAR MET ?
,Pat Poezie, en waar hear woon is ?
Alum ; waar 's Levees adem gaat .
Zi' is HRT SOHOONE IN L wiT SCHOON Is •
~In voorwerP> denkbeeld woord t en daad.

a

AFDALE :( . -- VRAAa . - AVONDREGEN.
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AFDALEN.

Indien gb nut wilt stichten, wij ze man!
Tracht to begrijpen, die het u niet kant

S
S

VRAAG.
Hoe komt dat we iedereen de Schepping hooren prf~ zen,
En voor den Schepper zeif heeft menig hart geen plaata?
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ANTwooRD.

Natuur, dat ti,~'d~~kleed Gods, ontdekt hem aan den w jzen
'
Verbergt hem voor den dwaas,

6

6

"

AVONDREGEN .
(NAAR

S
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Ei, wat t ikt daar as n de rust?
't Venster opgeschoven!
Ruischt er englenwiekgeluid
Over veld en hoven?
Neen, uit donkre wolken, vliet
Afgebeden zegen.
Zie, hoe zacht hid 't loof begiet'.
Wees verwelkomd met een lied,
Lrefli ke avondre en!

Drukkend hing, den gansehen dag,
't Zwerk met looden zwaarte ;
Zwanger van den donderslag,
Dieigde t wolkgevaarte.
Menig onzer z'ag den nacht
Met bezorgdheid tegen ;
Maar een onweer dat hi bracht
G
Sleehts uw laafnis, koel en zacht
~1
Smeltende avondregen!
G

G

Zorgzaam wischt uw holder nat
't Stof van blad en twi' en
Alles blinkt weer ' gaaf
. . engglad ;
Dankbre walmen stjjgen .
floor! de nachtegaal vangt aan,
Zingt fangs veld en wegen!
Heerljk klinkt zijn krachtig slaan
Door uw klettren op de blaan,
Ruischende avondregen !

~`
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Avoxna$GEN.
Ware ook ik, to deter stond,
Struik, of bloem der weiden,
0 Hoe dronk ik mij gezond,
Na zoo lang verbeiden !
0 Hoe strekte ik seder blad,
Ieder blaadje u tegen,
En verzwolg uw paarlend nat,
Drop voor droppel, spat voor spat,
Kost1 jke avondregen !
Hoe verkwik1 jk en hoe frisch
Is nu 't ademhalen!
Allen voelt uw lafenis,
Milde regenstralen !
Wat verkwijnde komt weer bij,
Heeft zjjn kracht herkregen ;
Alle geuren maakt gij , vrlj ;
Alle boezems opent g}l,
Toovrende avondregen!
Wat, wat komt er even zoet,
Even mild gevloten?
Tranen, in een stroef gemoed
Veel to lang besloten ;
Maar ten laatste voeldo 't hart
Zich to diep bewegen,
En een vloed van tranen wend
Troost en heulsap voor de smart,
Als eon avondregen!

Wat is u nog meer gel jk,
Onder 's Hemels gaven ?
't Godswoord, dat genadiglijk
't Dorstig hart komt laven ;
Dat de dorre zandwoest}jn
Als een roos doet, bloeien,
Barre rotsen groen doet zijn,
En voor elke zielep jn
Balsem nit last vloeien .

Ritsel voort dan, doe nog steeds
Grooter weldaan leken,
Schoon ook enkle sterren reeds
Door hot wolkfloers bieken ;
En wanneer wij, wel to moe,
Zijn ter rust gezegen,
Tokkel van de vensterroe
Ons een wiegedeuntje toe,
Vriendlijke avondregen!

ECHTE ZAN( . - OPWEKHIN( .

ECHTE ZANG .
Niets zoo lieflijk, niets zoo schoon
Als eon dichterlilke toon,
Aan het HART ontvloeiend,
Door dien oorsprong, waar hj klinkt
En in andrer harten dringt,
ALLE harten boeiend.
Onvergeetl jk is het lied,
Dat nit echte bron-aar vliet ;
't Leeft in duizend monden .
Ook een klankrijk woordenspel
Trekt, vervoert, betoovert wel,
Maar voor weinig stonden .
Nieuwe vormen, mast met mast
Wisslend, rijm in overdaad,
Beelden bij getalen
Geven niet wat 1K verlang ;
Maken geen gezang tot zang,
Maar tot ijdel pralen.
Daar is r ik en weet niet wat,"
Dat als levens-spranken spat,
Levenwekkend, sterkend ;
Dat ontvonkt, verkwikt, verheft,
En bevredigt, waar het treft ;
On-weerstaanbaar werkend .
Pat is wat ik wensch en wacht .
Schoonheid vraag ik, en geen pracht,
Waarheid, en geen kunsten ;
Ziels-, niet enkel zin-genot .
Die met dit verlangen spot,
Weiger ik mijn gunsten.
D de krans, die u behoort,
Zanger van de rechte soon,
Qnder duizend krukken!
Dien mijn woord en weak bedoelt,
Dien mile innigst hart gevoelt,
Maar niet uit kan drukken.
OPWEKKING .
loud vast, hood vast, met oog en hart
De poezie van 't leven!
Ze is overal ; ze is altijd daar ; -
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OP TIJD . - ONBE$OUWELIJK.

'I; Gemoed zij rein, het oog , zij klaar,
Zoo ziet, genet, verbiedt gig haar
U ongemerkt to ontzweven .
Van bier, van hier 't vroeg stokoud ras
Met doffe en vaakrige oogen,
Voor God, Natuur, en Leven koel,
Aan geestdrift vreemd en zielsgevoel,
Tot dom'len in een luien-stoel
Geboren en getogen!
Miskennen eerst, misvormen dan ;
Ontleden, en verwerpen ;
Hooghartig twijflen, laffe spot :
Zie char hun wijsheid, eer, en lot!
En voorts wat dierlijk zingenot,
Daar zij hun geest op scherpen .
Neen ! kloppe in ons nog als voorheen,
Schoon onze jaren vlieden,
Een hart vol leven, lust en vreugd
In al wat schoonheid is en deugd ;
In de oude borst een jonger jeugd
Dan bij die jeugdige oude heden .
Op TIJD .
Onmiddlijk nut sticht niemand . Meestzl g a.at
Bet langs een weg, die zich niet nagaan last.
't Zaad kiemt in 't donkey, wordt gevoed, gesterkt,
En breidt zijn wortels uit, eer 't iemand merkt .
't Kind leett, en wordt van 's levens stroom doorspaeld .
Visa maanden - eer de MOEDER leven voelt!
't Duurt NEGEN - eer het wonder mag geschien,
Dat derden 't nieuwe schepsel mogen zien .
En VELE - voor 't zichzelven onderscheidt,
En u een glimlach biedt van dankbaarheid .
ONBEROUWELIJK .
Geen goed besluit berouwt, al kost het pijn ;
't Goede is nit God, gezegend zal het zijn .

r

NON LII~U .

G ZONDH ID EN GINOE EN STBALEN .

AAN EENB WNDIIWE .

J i

EEN LIED.
Laat hooren, laat hooren,
Wat u op 't hare ligt!
Sluit haat en yeas de lippen dicht,
Do liefde kan nets smoren,
Maar spreekt naar lust en plicht.

S

r

Laat prates, last prates,
Wat zwijgen kan noch wil!
Een dwaze tong staat simmer stil .
Gees wederwoord kan bates,
Of stuit ears zot geschil .

C
S

Laat komen, last komen,
Wat komen zal en moat!
Gods liefde maakt het altijd goad
Met z jne oprechte vromen ;
't Is w,~sheid wat Hid doet,
GEZONDHEID EN GENOEGEN STRALEN.
Gezondheid en genoegen stralen
van uw gelukkig aangezicht ;
Geen voile roos kan schooner pralen,
Waar op de dauw des hemels ligt ;
Uw glinstrend oog, uw lieve lack
Herschept den nacht in klaren dag .

S
u
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Uw kindren bloeien cm u henen,
Als knoppen uit een zelfden steel,
Die aan zijn sappers kracht ontleenen,
En, schoonheid erven, elk zijn deal .
Groan, have knoppen, zweit, ontsluit,
En drukt hat beeld der moeder uit!

y

En hij, wiens vreugd gij komt volmaken,
Wlens aardsch geluk aan 't uwe hangt,
Die aan uw zijde een lot mag smaken,
Waarvoor h,j God gestadig dankt,
Uw bloei, uw kracht, uw levensgloed
Verjongt zijn hart, vernieuwt zijn bloed .

III,

AAN EENE WEDUWE.
De vertroostingen Gods zijn noon to klein ;
Hoe groot hat lead mooag wezen .

It
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ALLES Eli NIETS.

DRIE (EDICHTEN NAAR THOMAS HOOD .

De God, die ze schenkt,
en ons l jden gedenkt,
Zij eeuwig gedenkt en geprezen !

loud den cooed onder 't kruis! Hoe zwaar hat drukk',
Het zal u noolt verpletten .
Rijze 't lead voor uw oog
als gebergten omhoog :
Het geloof ken ook bergen verzetten .
ALLES EN NIETS .
Professor is geleerd, maar droog ;
Hij heeft geen gaaf van mee to deelen .
Zeer goads PIJLEN heeft hij velen ;
Een vollen koker ; maar geen BOOG .
DRIE GEDICHTEN NAAR THOMAS HOOD .

T OMAS HooD, gab . 1798, oven . 1845, vial aL
diobter meest in 't komisohe, en is als humoristisch
prozasohrljver ook ten oncent door z}}n Up the
Rhsne bekend. Intussehen heeft hij in enkele stukken getoond walks groote gaven h}j had, ook voor
de uitdrukking van een ernstig en diep gevoel, en
de drie hier navolgende z}jn daarvan treffende voorbeelden . Zljn „Lied van hat Hemd," waardoor htj
de diepe spends der arms Londensohe naaisters
op hat hart zijner landgenooten poogde to drukken
verwierf hem de grootste populariteit en, zoo ik
hoop, voor daze ongelukkige tobsters eenige verbetering in hear lot. Zeker is hat, dat hat niet zonder
grooten invloed is geweest op de afsohafflng der
z, g . Korenwetten. Het kwam allereerst door hat
weekblad Punch tar kennis van hat algemeea .

I.

BET LIED VAN HT HEMD .

Met vingertoppen, ruw en wreed,
Met oogen, dik en rood,
Zat dear een vrouw, in 't voddenkleed,
Te naaien voor hear brood .
Piek, piek, piek!
Van hunger en kommer halfziek,
Van lead verteerd, door zorg beklemd,
Zong zij hat ,Lied van 't Hemd ."
,Piek, piek, piek!
Van 't aerate gekraai van den haan .
Piek, piek, piek !
Tot de zdn is ondergegaan .

DRIE GEDICIITEN NAAR THOMAS HOOD .
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Een heiden en een turk is er beter aan toe,
Die niet weet waarvoor hj leeft,
Dan een christenmensch, bij bet werk dat ik doe,
Die een ziel to verliezen heeft.
Piek, piek, piek!
't Wordt mj goal en groan voor 't gezicht,
Piek, piek, piek!
M jn oogen vallen dicht .
Zoom en oksel en strook ;
Strook en oksel en zoom ;
Totdat ik in sleep val over eon knoop,
En hem aanzet in den droom .
Gij jonkman, die naar uw liefje vrilt!
Gij man,, met uw wijfje ,in uw_scnik!
Bet is goon hnnen, wet glj vers1jt,
Maar arme schepsels als ib .
Een naad, en wear een naad ;
Een naad, en wear een naad ;
Voor wien is wel daze bestemd?
Geloof mij, ik naai, met een dubbelen dread,
Mijn 1jkkleed, en uw hemd.
Wat goof ik om den dood,
Hoe aaklig en naar hij ook zij ?
Voor dat etagere spook is mijn vrees niet groot ;
Het heeft to veal van mij ;
Het heeft to veal van miJ ;
Van mij, die door vasten mijn krachten sloop
4ch dat ook hot brood zoo dour moat 4jn,
En vleesch en blood zoo goedkoop !
Ik piek maar al wet ik ban!
Mijn work is nooit ten end .
Mijn loon? Een korst brood, een bos stooo, en den
Dit moose equipement!
Een tochtig dak, eon naakte vloer,
Een stool en tafel, days al!
Zoo kcal eon moor, dat ik snak naar hat our
Waarin or mijn schaduw op veil'!
Piek, piek, piek !
Van our tot our, dat dear sleet
Piek, piek, piek!
Als in 't werkhuis de boef voor zijn kwaad .
Zoom, en oksel, on strook ;
Strook en oksel en zoom ;
Tat ik wee word om 't hart en versufd in mijn hoofd,
En ik zelf niet weet hoe 'k er koom .

D ILIE GEDICIITEN

NAit

ThOMAS HOOD .

Pick, pick, pick
In den donkeren tijd om nieuwjaar .
Pick, pick, pick!
Als de hemel zoo blauw wordt en klaar .
Als, tussehen de pannen, de zwaluw inen uitvliegt keen op keer,
En mjj vraagt of ik hear niet gelukkig yinde, en mid tergt met hot mooie weer.
Och of ik de groene wei
Nog eons Zion inocht, gel jk in mijn jeugd,
En ruiken de dozens, do dozens van Mci,
Waar do geur mij haast niet moor van heugtl
Wel dwaas dat 1k er near teal !
Wel dwaas dat Hr er naar teal!
Als wilt 1k niet wat gebrek lijden hie,
En een loopje gekocht voor eon meal!
Maar toch, een uurtje van rust Zoo dat n4j to beuite viol!
Niet om to denken aan hoop of lust,
Maar aan mien arme ziel ;
Maar aan mijn grootsto smart!
Ach! eon woinig to schreien wear good voor n4jn hart!
Gelukkig zoo ik 't mocht!
Maar aan naald en dread doet hot niet dan kwaad ;
- B1jf weg dan, sehaadlijk vocht 1"
Met vingortoppen, ruw en wreed,
Met oogon, dik en rood,
Zat dear ecu vrouw, in 't vocidenkleed,
To naaien voor hear brood.
Pick, pick, pick!
Door honger en kommer halfziek,
Van bed verteerd, door zorg beklomd,
Maar op eon toon zoo hoog,
(Och dat hot do rijkon bereiken moog!)
Zong zij dit ,,Lied van 't Hemd ."
II.
HET STERFBED .

Met zorg held een bedroefde kring
Den adorn in, om acht to geven
Hoe in hear borst do stroom van 't levee
Nog flauwtjes op en necler ging.
Elk onzer fluisterde zoo zacht,
En stood zoo machtloos op 4jn beenen,

DIIIL GEDICHTEN NAAR THOMAS HOOD .

Als hadden we elk zijn eigen kracht
Haar tot den doodstrjjd moeten leenen .
Door vrees en hoop wend evenzeer
Ons hart misleid, bij 't p jnlijkst wachten.
z j sliep . Wi' zeiden : ~Ze is niet meer."
Zil atierf. Toen sliep zjj, naar wfi dachten .
Rant, toen de morgen koud en nat
Te voorschijn kwam met regenvlagen,
Hield zj haar oogjes toe . Zi had
Een schooner dag zien dagen .

DE DRENTELINGE.

Weer zoo'n beklaaglijke,
Die b}j een korten dood
't Haar onverdraaglijke
Leven ontvlood!
Vat haar voorzichtig aan ;
Handel haar zacht!
Wees met haar jeugd begaan ;
Eer haar gesla,cht .
Zie toch dit bleek gelaat!
Zie hoe dit nat gewaad
Kleeft om die fijne leest ;
Wat moet ze, in b1i,jder staat,
Schoon zijn geweest!
Hoor naar een zacht evoel,
En draag haar da,adlilk
Weg uit dit druk gewoel, Liefdrijk, niet smaadlijk .
Zie haar niet toornig aan ;
Blijf niet koelbloedig.
Wi1jd haar een sullen traan,
Ienschlijk, zachtmoedig .
Denk aan haar zonde niet,
Haar misdaad, zoo rauw !
41 wat gij in haar ziet
zj thane -- de vrouw.
Vorsch niet nauwkeurig uit,
Wat toch maar treurig luidt ;
alien zou list oaten?
't Lee1 jke - zw jg er van.
Niets heeft tie dood haar dan
't Scboone gelaten.
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Wat zjj geweest zijn moog?
Qch, last bet ghppen!
Wisch deze wangen droog,
't Slijk van die lippen .
Strijk hear dit hear van 't oog,
(Weelderig hear!
't Schoonste dat ge immer zaagt!)
Dear elk nieuwsgierig vraagt,
Wie? en : Van wear?
Wat was hear vader?
Wie was hear moeder ?
Had zij g ears zuster?
Zuster of broader?
Was, door een andren band,
Niet oog een teerder hand
Hear ten behoeder ?
U hat is waard beschreid,
Dat ge, in zoo trotsch een tijd,
Echter zoo zeldzaam zjjt,
' enschlievendheid!
In deze groote stad,
op hear paleizen prat,
Wonder der aard!
Vond zjj (verantwoord dat!)
Geen huffs of heard.
Ach, bier verloochende
't Allesvermogende ,
Zusterlk, broederh k,
Vaderl k, moederlijk
Hart zich geheel .
Smaad was hear deal .
Liefde nam wet zij gaf ;
Keerde zich toornig af.
Vromigheid schudde 't hoofd
Bij hear rampzahg lot ;
Zelfs van den troost van God
Bleef zjj beroofd.
Wear der lantaarnen glued
Trilde op den breeders vloed r
En licht bjj licht
(Bl"den een blij gezicht)
Flikkerde laag en hoog,
Stood zjj met somber oog,
Staarde z }j stiff en strak,

En

had gears dak!
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Rillend ; van vrees niet, neon!
Rillend van koude alleen,
Rillend van top tot teen,
In dezen guren,
Barren Novembernacht,
Hield ze op de brag de wacht,
Stood zh,j to turen
Over do leaning heen,
Waar, voor haar oogen,
In donkre bogen
De stroom verdween .
Dol van des levees pijn,,.
Brandende om east to zjn,
Verbhjstring ten bait ;
Inwendig gedreven . . . .
Waarheen ? Om het even!
Ergens heen, ergens heen,
Dit levee uit!

~,

S

Ben sprong . -- Ze is verdwenen.
De kills rivier
Rolt over haar henen.
Lichtmissen . nadert hier ;
Ziet wat gjj doet!
Ziet wat hier nederplompt,
Zinkt en weer bovenkomt t
Wegzinkt voor goed .
Hebt g}j dan nog den cooed,
Drinkt weer uit, baadt weer in,
Pleegt weer verboden min,
Speelt in then vloed .
Vat haar voorzichtlg aan ;
Handel haar zacht ;
Wees met haar jeugd begaam ;
Eer haar geslacht.
Schik flu die leden,
IJskoude leden
(Eer z j verstijven)
Zoo ale betaamlijk is,
Zoo als het deerenis,
Zoo als het liefde doet . . . .
Wel! Laat ze blwen!
Zoo ligt zjj goed .
Druk nu die oogen dicht,
Stareude zonder licht,

C
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HINDERLACH.

Vreeselijk starende,
Ieder vervarende,
Als met dien laatsten blik,
Die, met vertwijfeling,
Dood en vernietiging,
Oordeelsdag, helsehen schrik
Woest onder de oogen zag,
Zag en niet zag !
Koelbloedig bedorven,
Wreedaardig veracht,
Ellendig gestorven Wie zegt wat u wacht?
Als of zij bade
Tot God om genade,
Als of zij nog ho p en dorst,
Leg op haar doode borst
Ootmoedig to zamen
Die handjes zoo zacht en tear.
Is bier groot kwaad geschied,
Ons voegt bet oordeel met ;
Aan U verbl"ft bet, Heer!
AMEN, 1a, AMEN .
KINDERLACH.
AAN EEN DARWINIST.

Wat apenmoeder heeft voorheen
Haar jong zoo vriendlijk aangekeken,
Dat de apensnoet is weggeweken,
En 't lach'e van een kind verscheen?
Het kinderlachje, zoo welsprekend,
Vol levee, liefde, ziel en geest,
Dat, feitlijk, tussehen mensch en beast
De onmeetlijkheid van d' afstand teekent?
Last, nit een stam nog onbekend,
Sim Spitsneus., naast Sim Plateaus spruiten,
Met menscheljjke kin en kuiten,
En zonder staart aan 't achterend ;
Last Gibbons, Orange, en Gorillen,
En Chimpanz~'s de wellust zn
Van die volstrekt in rechte 1jn
Uit grijnzende span dalen willen :
Eon blik op . 't wichtjen aan de borst
Van die zti weerhelft beaten molten,

J
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Als zij, na 't laven van z~jn dorst,
Het aanziet met haar zielvolle oogen
En toelacht, en dien moederlach
Betaald ziet met hot zacht ontplooien
Dier lipjes versch gelaafd, vermag
Dat luchtkasteel omver to gooien!
Verloren Boon! 't is vruchteloos
Verlangd eens anders Boon to wezen :
Uw werklijke of komst staat altoos
In 't lackje van uw kind to lezen.
'Aa&µ got oaoc . Luk. III. 88.
EEN

WOORD

VAN

BACON.

Reading makes a full man, conference a ready
man, and writing an exact man .
LORD BACON.

Het lezen voedt een schoon verstand,
Waaraan niet licht iets goeds ontglipt ;
Het s reken maakt het bij-de-hand ;
Het schr jven net en stipt.
ZIJT GIJ RIJK, DAT ±1ET BLIJK !
Zoo gij gelukkig zijt, mijn vriend!
Hoe zoudt ge in dat geluk niet roernes
Heeft God het niet aan u verdiend
De dingen bj hun naam to noemen?

P

AAN DIGNUS .
Zoo velen zwelgen in het Overbodige,
Of lossen zich in 't Onbeduidende op ;
Gij, met uw edel hart en klaren kop,
Ge voor en door het Ware en Edne Noodiges
MAAKT PLAATS .
NAAR ADELAIDE ANNA

Pxoo'rz .

Gouden starrevonken
Aan des hemels blauw,
Toeft, o toeft een weinig,
Dooft niet al to gauw! . . . .
Neen! Het starrelicht , verdwjn!
Dat de DAG verschjjn' !

EEN SLECIITS .

Smettelooze vlokken,
Sneeuwkleed bver de card,
Refine lust tier oogen,
B1}jft nog lang gespaard! . . . .
Neen! Versmelte uw zilvergloor!
Laat de LENTS door!
Bloesems, lieve bloeseme,
Maakt niet zoo veal spoed!
't Zonnetje is nog koestrend,
't Regentje is nog zoet . . . .
Neen ! Valt af, naar de oude wet
Dat de VRUCIIT zich zett' !
Vreugd, zoo trouw en teeder,
Aan mi,jn hart zoo diet,
Wat ontplooit go uw vleuglen?
Engel ! b1 jf nog hier . . . .
Neen! Een $EILGER staat gereed,
Die uw plaats bekleed'!

EEN

SLECHTS .

Jar one chord, the harp is silent ;
Move one stone, the arch is scattered ;
One small clarion-cry of sorrow
bids an armed host awake ;
One dark cloud can hide the sunlight ;
loose one string, the pearls are scattered ;
Think one thought, a soul may perish ;
say one word, a heart can break .

ADELSma A n A Paoarr~,

Doorkerf asen dread : uw parelsnoer
Strooit al 4jn rjjkdom fangs den vloer ;
Ontstem eon snaar : uw harp moot zw jgen ;
Verwrik titin steep : de bong verzet ;
Eon stootjen in de alarmtrompet En duizend zwarte zorgen stijgen!
~n donkre wolk verbergt de Eon ;
~n dwaasheid opent u eon bron
Van bed, dat zich goon hart verbeeldde ;
~n vonk ontsteekt wet niemand bluscht ;
Eon wensch verstoort de gansche rust,
Een, dt;ne erin'ring elke weelde ;
do smet bederft geheel eon kleed ;
eEn wroeging werkt wet niemand weet ;
Eon oogenblik baart eeuwge smarter

GEEN HOMERUS .

VERLIES VAN YRIENDEN .

n spaak, gebroken, breekt het wiel ;
6n enkel denkbeeld doodt een ziel ;
den enkei woord verscheurt een harts .
(SEEN HOMERUS.
Een Iliac, en geen Homerus 1 Hooggeleerde,
Het zh zoo! Beter dan het omgekeerde .
VERLIES VAN VRIENDEN .
(NAAE MONTGOMERY.)

Ontvalt u vrind op vrind Wie heeft nooit vrind betreurd ?
Geen band, die harten hier verbindt,
Of Mi wordt eens verscheurd .
Ale apes uit was met deze aard,
Hoe weinig was dit seven waard 1
Daar is een beter oord,
Daar is een milder lucht,
Waar 't leven, door geen lead gestoord,
Jets meer is dan een zucht,
En wat een mensch1 jk hart doet slaan
Niet flikkert, om weer uit to gasp .
Daar valt geen scheiding voor ;
Daar wordt geen traan geschreid ;
Daar heeft men lief, alle eeuwen door
In rust en heiligheid .
't Geloof ziet derwaarts uit, bij 't graf,
En wischt de heetste tranen af.
Zoo dooven star bij ster,
En w jken uit uw oog,
Als de ochtendzon steeds helderder
Verschijnt aan 's hemels bong .
Z j gaan niet onder aan den traps,
Maar domplen zich in schooner glens .
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ZIJN OF BCHIJN .

AAN EEN H . E . B. 0. - HANDEN TYQIB, EN?..

ZIJN OF SCHIJN .
Pen d'hommes ont eet6 admirez par leers
domestiques .
M0NTAIGNE.
II n'y a pea de hems pour eon valet
chambre.
Mad. COBNUEL. - Mad. DE SEVIGNr .

Indian geen grout man voor z jn kamerdienaar grout is .
't Scheelt aan den knecht, die blind of van gevoel ontbloot
Maar dat een klein man 't minst bedriegen zal zjn minder
Dat goof ik gaarne toe, en voeg er bjj : zjjn kinderen.
AAN EEN H . E . H . ( .
Hofmeester, hoog in ear,
Als een getabberd hear
Aan 't hooger end gezeten !
Al voert g~j aan den disch 't gebied,
Van wear de "n is west gj niet,
Ofschoon do enaars 't weten.
HANDEN THUIS.
G jj de aerate mermen van hat land
Bedillen? Hals, last near u kjjken!
Men snijdt hat glee met diamant,
Den dement met zj ns ge1jken.
POETISCH PROZA .
, `o bath proza" - Ja, wij kennen dat, mijnheer!
, orduren wil hat zijn ; maar 't komt op broddn net.
AAN . .
ezzN LID DEB 8TATBN-G3NEBAAL .

De woorden dienen om gedachten to uiten ;
Of to verbergen, near men 't vat :
G bests mast! die nooit gedachten halt,
Kent op den duur uw lippen sluiten .
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navt .

,Een hal ei beter dan een leege dop ?"
Gews! En ook veal beter dan een heel
Dat u bezwaart. (Genoeg is maar dan veal.)
Een kind alleen, uit schrokzucht, eat hat op .
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NAAR RO CKERT .
1.

S
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De schoonheid der schepping staat duidlijk en dieht
Voor ieder natuur1 jk menschengezicht ;
Gij behoeft, om haar to begrjjpen,
Vergrootglas nosh brillen to shlpen .

~'
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2
dial wicht! Gij baart u eigen pijn !
Jets kunt gjj wezen, maar alles onmoogl}jk. ,
Waarom verbaast hat u dan toch zoo hoog1jk,
Te zien dat andren ook lets zijn .
3.
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Wilt ge dat we u metterdaad
In den huismuur bouwen?
Steenklomp! acht hat niet zoo kwaad
Bat we u wat behouwen.
4.

Zult GIa de wereld gadeslaan,
Doorzien hetgeen zij stelt to prijken,
Geef dan de schrale vreugd er aan
Altjjd u zelf to laten kjken .
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toovnarh in t spelt
of echter de poeten
Betooverden of toovnaars moeten hasten
Dat west ik niet to wel .
is

;

6.
Van wat ik zag, van wat ik hoorde
Voelde ik maar zelden kracht en zin,
Zoolang de indruk
de bezinning ,stoorde .
Eerst b ..~ ,t herdenken zag 1k alles in.
s

0
S
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G}j hadt geen genoegen, en ik had geen pret ;

wj

trouwden elkander, nu hebben wjj het ;
Hoe is dat geluk dan verkregen,
Indien niet van boven, ale zegen?
8.
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Een dubblen trek heeft al wet leeft :
Trek near beneden, trek near boven ;
Die beet gehoor aan beiden geeft
Is allermeest to loven.
Geen hoognloed vare u in den krop!
Last ook den moed niet zinken!
Near 't lieht des hemels streve uw top,
En last de wortel drinken .

ONS VISSCHERSVOLKJE .
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VIBGILIU6 .

I.

JAPIKS WIEG OP 'T STRAND GEBOEND,
Gene innate salo .
Sal gents innatum .

Is 't wonder, dat een visschersknaap
Der zee zijn hart moet geven?
Ze omringt hem reeds in d' eersten sleep
En mengt zich met zijn levee .
Zijn allereerste legerstee,
Het wiegje van den jongen,
Het was reeds van de zoute zee,
De zoute zee doordrongen .
II .
TRIJNTJES DOLCE FAR NIENTE.

't Zit in de Golf van Napels niet,
Van Napels of Tarente ;
Ook't Zandvoortsch kind heeft, ale gij ziet,
Zjn DOLCE FAR NIENTE.
,'t Is lei, 't is heet, 't is brandend weer •
» Hoe ken die meeuw nog vliegen?
,'k Lag liever plat op 't water neer,
,En liet mij zachtjes wiegen ."
Zoo spreekt z}j, en ligt plat op 't zand,
En last het zonlicht spelen ;
Of 't bruine vel wet meer verbrandt
Kan hear geen oortje scheelen .
III.

HET BREISTERTJE .

Moos Kniertje staat van dag tot dag
En breit voor hear deer een kwartiertje
,Voor wien dat pear kousen wel wezen mag,
,Mjjn allerlief~te Kniertje?
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,Voor wien dat pear kousen wel mag zijn,
,Voor moertjen of voor vaartje?"
Zucht dag op dag die bleeke Krijn,
,Of zijn ze voor Grietjen of Saartje?"
„ Wel Krijnbuur! wilt je dat zoo graag?
„,U wil ik hat niet verzwjgen ;
„Je bent niet voor niet zoo jentig van daag,
,,,Om alles uit me to kr}jgen .
„Beloof maar dat je 't niemand zegt,"
Spreekt Kniertje, hoe langer hoe zachter ;
„De wereld is tegenwoordig zoo sleoht ;
„Ze zocht er zeker wet achter .
„Die kousen zijn voor me moertje niet,
„Ze~passen niet voor me vaartje ;
„Ze 4~n ook niet voor zuster Margriet,
,,Nog minder voor 't kleine Saartje .
,,,Ze z}jn voor geen oompje, ze zijn voor geen meni,
,,Hoe hoog of laag ze sprongen ;
„Ze zjn niet voor een oude knee,
„En niet voor een laffen jongen.

~
w

„Ze z jn - ze zijn - ze zijn - ze zijn
, „Je zult hat maar radon moeten!
„Die kousjes zoo witjes, zoo netjee, zoo fijn,
„Ze zjjn - voor twee bloote voeten .""
. 'Voor tang en piano op muziek gesteld door W, Hutschenruyter,
(De Salon, N .11 . Rotterdam.)
IV.

HARMENS UITREIS.

Nog wuift ie met zen mutsje, Jan!
No wuift ie met zen mutsje,
En k kt zoo lang ie kijken ken
Near niemand als je zusje .
Dag Harman ! Jon g en, hou je goad!
Ik zal hat ook doen, Harman !
Ik zal niet, als een weeks blood,
Gaan krijten en geen kermen.
't Is zomerdag ; de nachten kort ;
De buien van 's gelijken ;
Maar strakjes, als hat najaar wordt,
Dan komt wet anders kijken.
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Dag Harmen! Jongen, hou je goed!
Ik zal hot ook probeeren .
God is almachtig, Cod is goed,
Hij zorgt bjj ells weeren .
Met Paschen spreek je Vader aan,
En waagt een woord van trouwen ;
Ilet zal misschien zoo grif niet Keen,
Maar wel met vol to houen .
Dag Harmen! Jongen, hou je goed!
Ik zal .je helpen Vaftrtje !
Eer Mei in 'E land is (schep maar uoed!)
Zijn wjj eon vrooljjk paartje.
Nog wuift io met zen mutsje, Jan!
Nog wuift ie met zen mutsje .
En kijkt,zoo lang ie kijken kan,
Naar niemand als je zusje . . . .
En op dat zeiltje turen wig,
En dag en uur vergeet ik Kom jongen! goof me eon zoen, want j~
Houdt ook van hem, dat west ik .
V.
JANTJES EERSTE REIS .

Klein Jantje steekt van wal ;
Hij doet zijn eerste reisje ;
Vrees niet, malmoertje! dat hij vall' ;
Eon jongen is Keen meisje,
En Jantje kan hot al .
Kom dan, kom dan,
Kom als eon man,
Kleino Jan!
Klein Jantje wendt den boeg
Naar vaders open armen ;
Die haven is sekuur genoeg,
En wil hem graag beschermen ;
Kind ! Kies hear last en vroeg!
Kom dan, kom dan,
Kom, als eon man,
Kloine Jan!

Straks steekt hij weer in zoo,
En nog wel twintig keeren,
Van de eene roe near de andre roe
Met zeilon en laveeren !
}
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Der ondren hart vaart moo .
Kom dan, kom dan,
gem als een man,
Kleine Jan!
Bezwijkt in 't eind de mood,
En wordt de kracht wat kranker,
Dan strijkt hjj 't zeil en gaat voor good
op moeders schoot voor anker ;
Daar is de rust zoo zoet.
Kom dan, kom dan,
Kom, als eon man,
Kleine Jan!
VI.
HET BESLISSEND OOG}ENBLIK .
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Dat zal ik van mijn levee niet,
Mjjn levee niet vergeten,
Hoe aardig j}j dien morgen, Griet!
In 't venster waart gezeten .
Ik weet niet of je 't ook nog weet,
En of ,je or jets van merkte,
Maar Julfert Joosten kreeg hot beet,
En voelde dat hot werkte .
Je praatte, ja! van wie weot wat?
lk hob ntet veel geluisterd ;
Maar op bet bankje daar ik zat,
Zat ik voor good gekluistord .
Er was jets jn je -- maar missehien
Dat IH hot mjj verbeeldde Dat nooit to voren was gezien,
En mij geweldig streelde.
Je bekJ'o kende ik door en door
Van onze vroegste jaren,
Maar voelde er niets bijzonders voor,
Dat kan ik rend verklaren .
Je was niet mooier dan je plag,
Niet heuscher dan voordezen . . . .
Ik kan niet zeggen wat ik zag,
Maar -- 't heeft zoo moeten wezen,
J j snapte voort ; maar jk begon
In stilte to overleggen .
1k daeht moor dan ik zeggen ken
En dan ik DURFDE zeggen,
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Maar eenaklaps was je praatjen uit,
En min besluit genomen . . . .
Je won niet, zou niet, stelde me uit
Maar - 't is er toe gekomen .
6

~~

Dat zal ik van m jn leven niet,
Min leven, niet vergeten,
Hoe aai dig JjJ then morgen, Grist!.
In 't venster waart gezeten.
t Is zeker van den Heer geweest,
meant 't bracht ons niets dan zegen :
En, als het opkomt in mien geest,
Dan dank ik HEM terdegen,
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VII.
JOOST ATLAS.

Atlas draagt het hemeldak,
Joost zjn bundel netten,
Elk zjjn zorgen, elk een pak,
Dat hem zou verpletten,
Schikte niet de goede God
Ieders leden naar zijn lot,
Schouders naar de vrachten,
En naar t kruis de krachten,
Knikt bet hoofd dan trilt de hand .
Onder 't moeizaam dragen,
Heuvel-op door 't barste zand,
In de heetste dagen :
Maakt u kracht en tijd to nut ;
Klaag niet, zit niet, als Piet Lut,
Neder bjj de pakken, Zuchten is verzwakken.
VIIT .

C
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MOEDEBS MIDDAGSLAAPJE.

De moeder van 't gezin
Slaapt biJ haar vuurtjen in ;
`Vat stervlmg kan het wraken?
i' heeft zoo menig nacht
ZJ
, . Aan rust noch slaap gedacht :
Z}1 heeft zoo menig na,cht met waken
En zorgen doorgebracbt ;
Met wiegen van haar kind ;
Met luistren naar den wind,

t
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Die huffs en hart deed beven ;
Met bidden voor haar Geurt
En Steven beurt om beam ;
Met bidden voor haar Geurt en Steven . . .
Haar toch van 't hart gescheurd!
't Is doodstil om haar heen ;
Zjj bleef geheel alleen ;
Een zeldzaam rustig uurtje!
De maalt}jd is gedaan ;
't Klein Brut near school gegaan ;
De maaltijd is gedaan, en 't vuurtje
Glimt nog eens even aan .
Z j zit en slaapt zoo diep,
Als zij maar zelden diep,
$j 't wiegje moegezongen ;
En nogmaals droomt zj van
Haar overleden man,
En nogmaals droomt zij van den jongen y,
Die nimmer keeren ken.
Neen! Neen! H j k e e r t nit zee,
H}j komt met Vader mee!
Dear z jj n zij, bei to gader .
„'t Was oat en koud aan boord,"
Zegt Steven, dat zij 't hoort ;
,'t Was oat en koud aan boord," zegt Vader . . .,
Och arme ziel! droom voort.

IX .
LANDS MOEDERS GtRAF .
(Qerhaal van Krelis.)

,'t Was de eerste thuiskomst na haar sterven ;
Wj haalden hem van boord.
Hij pakte en kuste ons honderd werven,
Maar sprak gees enkel woord .
Een t" d lang stood hij in gedachten
n zag ons zwijgend aan ;
Op eenmaal kreeg hij cooed en krachten,
En zeide „Last ons gaan!"
Het kleine Stijntje werd gedragen,
Ik bij de hand gevat ;
Op eens de Kerkstraat mgeslagen,
In pleats van 't Achterpad,

ON8 VI88CHERSVOLHJE .

Verwondring hob ik niet doen b1}jken ;
Benepen zweeg 1k stil,
En had hot hart niet op tek jken,
Al had ik ook den wil .
Maar toen wij langs bet kerkhof togen,
Zjn hand de mine neap,
Zag ik hem aan met vochtige oogen,
Ten blijk dat ik 't begreep.
}~~~
,,,Had ik dien blik maar niet geslagen!
Herhaal ik duizend keer,
't Gelaat, dat toen mijn oogen zagen,
Vergeet ik nimmermeer."
~

A.

NETTEN BOETEN .

Die niet langer varen mag,
Kan nog netten boeten,
Maar eon werklooze' ouden dag
Wat zal dien verzoeten P
Komt hot eenmaal daarop neer,
Dan ontferme zich de Heer !
Die moot zitten hangen,
Mag naar bed verlangen .
XI .
WAAR BLIJFT HIJ?

Den ganschen nacht
Gewaakt, gewacht,
En niet geweken ;
Uit al h aar macht
In zee gekeken - . . .
Eon ding gedacht!
Eon ding gedacht,
Den ganschen nacht,
En vastgehouen
,Hot is Sint-Jan ;
,Wii moeten trouwen ;
Waar blijft hij dan ?"
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HET ANKER UITGEBRAG$T .

,Gij brengt uw anker uit, rechtschapen varensgasten!
,Gelukkig die een anker heeft!
~Een anker, dat hem niet begeeft,
Al steken stormen op, al kraken steng en masten!
,Vat zal uw anker zijn, op d' oceaan van 't leven ?
,Uw anker, in den bangsten nood?
,Uw anker, Broeders! in den dood?
Plechtanker, dat u rest, als de andere u begeven?
,Die Heiland moge 't zijn, u door mijn mood verkondigd ;
,Onmlsbre Helland ! Denkt er aan
,w j moeten, zonder Hem, vergaan.
,Maar Hij wll 't Anker zijn, al is er veel gezondigd ."
Zoo sprak op 't Visschersdorp een Herder tot zijn kudde ;
En menlgeen, in later stood,
Herdacht de woorden van zijn mood ;
De schoone badgast ook, die eerst haar hoofdje schudde .
VIII .

PLEIINTJE.

„Kom Pleuntje, ga naar huffs!
,Gij kunt toch hier niet blijven.
De regenbuien drijven
,Een ieder naar zijn kluis.
• D e duisternis valt neer ;
Gij hebt al zooveel uren
•V er reefs in zee staan turen ;
,En morgen weet gij meer ."
Helaas! Zrj moisten 't al ;
Zij hadden 't reeds vernomen ;
Eon pink was weergekomen,
Die kond gaf van 't geval .
Zij hadden 't reeds verstaan
Het scheepje ,(SOD ZAL ZORU}EN "
• Is , voor ons oog, vanmorgen
• Met man en muffs vergaan."
Maar Pleuntje stood versteend ;
ZiJ kon van 't strand niet scheiden ;
Wat ook de buren zeiden,
Hoe goed en welgemeend .
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't Was of zi .' 't ook al wilt ;
Of ze aan hear hart kon voelen :
,Gi,! , zult , hem aan zien spoelen,
,Zlen hggen in zjjn lost."
T Kom Pleuntje, wees flu wijs!
Wees flu verstandig, vrouwtje!
Bet wordt to last voor Woudje ;
Te koud voor kleinen Gijs .
,,De kindren" . . . . En meteen
Ontwaakte ze uit hear droomen,
En heeft hen opgenomen ;
En langzaam sloop zij been .
Men zag hear na met smart
Dees schudde 't hoofd bewogen. ;
Die veegde een traan uit de oogen :
Wat zee bouwt heeft een hart .
,Och arme hale!" zei Kr jn :
~Och arme ziel!" zei Steven,
, Wat zou een mensch niet geven
Dat dal niet wear mocht zjn!"
Hear volgden uit den drom,
Om hear in 't oog to houen,
Van verre een tweetal vrouweit ;
Nog eenmaal keek zij om.
Toen hielden zij zich goed,
En spraken laid, en keken
Near Pleuntje niet, en weken
Terug op vluggen voet.
Fn Pleuntje raakt uit zicht.
Zij is met borne schreden
Hear mooning ingetreden,
En sluit de voordeur dicht .
Dear zit zij ; - Gijs op school ;
Het livve Woudje er neven ; Een standbeeld zonder levee,
Bleek ale de bleeke door.
De kindren kijken strak
En somber voor zich henen
En Woudje wou wel weenen,
Maar meest dal moeder sp •a k . .,
Op eens een bittre schreeuw
Nooit due gehoord voor dezen
,Och kindren, gj zit weezen,
,En ik een arme weeuw!"
V
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Des morgens treedt al vroeg
De jonge leeraar binnen,
Die zachtjes wil beginners . . . .
Maar 't koinen was genoeg!
,Och lieve Doming!
Ik hoef het niet to hooren . . .,
,Ik heb mijn , man verloren . . .,
,Gedenk m}l in uw bee!"
Bij 't deinzen van den nach t
Was 't lijk reeds aangekomen ;
Nu werd het opgenomen
En Pleuntje thuisgebraeht.
Maar ook een loess plank
Spoelde ears, dien zelfden morgen,
Daarop stood : GOD ZAL ZORGEN
En dat was wear, Gad dank!
YIV.
TOEBEBEIDSELEN VOOR DE TOE$OMST.

Natuur en waarheid spent de kroon,
Bh,ft altijd schoon,
Zal tj,jd en eeuwen tarten ;
Het treft wear 't zich ook toonen zal
Niet elk, maar al
Wat oogen heeft en harten .
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De aanstaande moeder, stil verb1jd,
Met ells vht
Voor 't egrets k ndje aan 't breien,
Breit Israels een schooner krans
Dan kunstvertoon en kleurenglans,
Die om bewondring schreien .
Voor hem de roost de palm, het lied
Dat liefde biedt,
De aandoeneljke hulde
Van 't kloppend hart, dat HIJ doet slaan,
Van 't pmkend oog, dat met een traan,
Van zacht gevoel zich vulde!
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ISAAC WATTS.

DE LOP VAN GOD .
Hoe heerlijk is de Heer der Heeren
In 't groot en glansr}jk hemelhof!
En durft een nietig kind hem eeren,
De stem verheffen tot Zijn lof ?
Geen mensch op aarde kan verhalen
De grootheid van zijn majesteit ;
Geen heilige in des hemels zalen
Zijn macht en goedertierenheid,
Geen engel kan zijn raad doorgronden ;
Maar al de duizende englen gaan
Met vreugd waar God hen heeft gezonden,
En heffen dankbaar 't loflied San .
'k Wil met hun lof min toners mengen ;
De goede God versmaadt toch niet
Het offer, dat mijn jeugd kan brengen
in haar gebrekkig kinderlied .
Zoo maar het hart mjj heeft gedrongen
Tot wat de mood heeft voortgebracht,
Dan heb ik mooi genoeg gezongen,
Hoe zwak van stem, hoe min van kracht.
LOF AAN DEN SCHEPPER EN ONDERHOUDER .
Ik zing dien grooten God, wiens macht
De bergen heeft gegrond,
De wide zee heeft voortgebracht
En 't mime hemelrond ;
Z e n wijsheid, die San zon en maan

En sterrental bil tal
Hun wetten voorschreef en hun baan
Die niemand schenden zal ;
Z}jn goedheid, die met milde hand
Al 't schepsel laaft en voedt,
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Zijn woord bracht al wat is tot stand,
En al wat is, is goed.

a

Uw wondren, Heer! stann overal
Voor mijn verwonderd oog ;
Rondom mij in dit aardsche dal,
En aan des hemels bong .
Daar is geen bloem, geen blad, , geen kruid,
Of 't maakt uw eei bekend,
De stormwind roept uw grootheid uit,
De macht van wie hem zendt .

S

Uw zorg slaat al wat ademt ga,
Ter alley uur en
Daar is geen plekje ver
tdof
; na,
Daar Gij, 0 God, niet zijt .
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Uw goedertierenheid vervult
De heemlen, en deze aard
tiVaarop uw goddelijk geduld
Een zondig menschdom spaart.

k

S

G

C

DANK

1Tw grond is 't, daar mijn voet op staat,
Uw lucht is 't die ik schep,
Uw wil, dat ook mijn adem gaat,
Ook ik mijn denkkraeht heb .

,~

Uw hand beschermt mjj waar ik treed,
Uw oog bewaakt mijn schreen :
Den God, die nimmer mid vergeet,
Zou ik vergeten ?
Neen.
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VERLOSSING .

Geprezen zij de wijze macht,
De onpeilbre liefde zij geprezen,
Die aan het mensehehjk geslacht
Den weg der redding heeft gewezen!
't Verboden ooft, dat Adam at,
Doet heel Zijn nakroost kwijnend sterven ;
E en kind kan ook gevoelen wat
Het zegt, de gunst van God to derven .
Geloofd zij God! ii heeft Zen Zoon,
Zijn Eengeboren Loon gegeven!
Die bracht ons van zips
Vaders troop
J
Vergiffenis en eeuwig leven.

DANK VOOR TIJDELIJSE FR GEE3TELWEE VOORRECHTZN .

Zijns Vaders wet, door ons zoo stout
Gesehonden, eerde Hij volkomen,
Droeg onze zonden op het hoot,
En doet Gods gunst ons tegenstroomen .
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0 Zie Hem, char Hij 't graf verliet,
Zie Hem ten hemel opgerezen ;
Ook char zal Hij de Zijnen niet
Vergeten, maar hun Voorspraak wezen ;
Daar, aan zijns Vaders reehterhand,
Zijn Kerk vermeerdren en bewaren,
En slaken van den slavenband
Die dienaars van de zonde warm .
Van char komt Hij ten oordeel weir ;
Dan wordt in 't graf Zjjn stem vernomen :
De gansche wereld ziet haar Heer ;
En 't hell der heil'gen is volkomen.
0 Geve God mjj,
~ dat ook ik ,
In dien ontzaglijkste' alley stonden,
Den Rechter zien mag zonder schrik,
En bij Zijn heil'gen word bevonden .
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DANK VOOR TIJDELIJKE EN GEESTELIJKE
VOORRECHTEN
Wanneer ik wandel fangs den weg,
Wat tal van armen kom ik to •en
Zoodat ik dikwijls dankbaar zeg
,Hoe veel heb ik van God verkregen "
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Ik, die niet beter ben dan zjj,
Die met gebedeld brood zich voeden
Ken overvloed en lekkernij,
En heb van honger geen vermoeden .
Hoe menig gaat halfnaakt char heen,
In haavlooze en gescheurde kleeren :
Ik steek in 't pak van top tot teen,
En wind noch weder kan mij deren .
Hoe menig, die des daags niet weet
Waar hil zich 's avonds neer zal strekken ;
Ik vind altijd miin bed gereed,
En hander om mij toe to de kken .

,

DANK TOOK GEB00BTE EN OPVOEDING IN LEN CLEISTENLAND .

Hoe menig kind leert in zijn jeugd
Slechts vloeken, schelden, liegen, stelen ;
M}j leidt men op het pad der deugd,
En buigt mijn wil naar Gods bevelen .
Zijn, boven andren, dit voor mij
Van dag tot dag uw goedheen, Heere !
0 Geef dat ik U dankbaar zij,
En, boven andren, diene en eere .
DANK VOOR GEBOORTE EN OPVOEDING IN EEN
CHRISTENLAND.
0 God, GU schenkt mid juichensstof!
MUn vroegste eugd zij U gewijd!
'k Begin mijn even met uw lof ;
HU vergt geheel een levenstijd .

Uw milde goedheid gaf mij 't licht
op Neerlands vrijen, blUen grond ;
Daar hebt ge uw' Zoon een Kerk gestioht,
Daar wordt uw godlijk Woord verkond .
MUn Vaderland -- nooit ruilde ik dab
Voor 't weeldrigst oord, de rUkste kust!
't Bevat een eindloos grooter schat
Dan in eens goudmijns andren rust.
Hoe diep beklaag ik 't arms kind,
Dat woont waar de afgodsdienst regeert,
Geen BUbel kept, geen Heiland vmdt,
En uw gebod niet kennen leert .
Hier ben ik in uw naam gedoopt,
Bier richt men naar uw Woord mUn schreen ;
Zoo 'k niet zoo goed word als men hoopt,
Het zal mijn schuld zijn, mUne alleen .
Klaar wordt door mij de stem verstaan,
Die mU ten weg des levees noodt,
En duidlijk wjjst uw Woord mij aan
Elk pad dat of helt naar den dood .
Uw lof moet op mUn lippen zijn,
Voor zoo veel trouw, genadig God!
Welk eon afschuwlijk hart is 't m}ln,
Als 't ooit met zulke weldaftn spot!

D ~IKR VOOR BET EVA :(G}ELIE . - VOORTREFFELIJHHEID DER H . sCHRIFT .
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DANK VOOR HET EV ANGELIE .

J

0 God . ik maak uw goedheid groot,
En wil hier van ; geen toeval hooren,
Dat ik uit Christh ke ouders s root
Geen Jood of Heiden ben geboren .
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Wat ware 't Isrels Vorsten, wat
Niet waard geweest aan zijn Profeten,
Indian hun oor vernomen had
Wat Jezus Christus mij doet weten!

qq

Hoe b1j zou menig Heiden zjn,
Nu de of o8n dienende en verwilderd
Kon h~ mijn Bilbel lezen, mijn
Verl osser zien voor 't oog geschilderd .

G

Zend ik dien Heiland dan voorbij,
Wil ik voor Hem mijn hart met buigen,
Hoe vrees1jk zullen tegen mil .
De Heiden en de Jood getulgen .

C

Vr OORTREFFELIJKHEID DER HEILIGE SCHRIFT .
Man God, ik sla uw werken gads,
En zie uw heerlijkheid, waar ook mijn oog $ich vest ;
Maar al uw wijsheid en genade
Leert mil hat Boek der boeken best .
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De starren schittren tot uw sere ;
Lrw lof verkondigen de heemlen overal ;
Maar hier wijst mij uw goede leers
Hoe ik ten hemel mgaan zal .
De velden zijn bedekt met koren ;
De halmen ruischen en verkonden : rGod is goed :"
Hier rijzen oogsten nit de voren
Tot voeding van mijn diepst gemoed .
her zijn mijn kostelijkste schatten ;
Hoer is de bron van troost van kracht van hoop' van deugd .
Och dat ik beter mocht bevatten
Hoe rjk ik ben, reeds in mijn jeugd,
Gods heilige geboden leeren
Mjj wie ik wezen moat en naet ben tot mijn smart ;
En 't opgerichte kruis des Heeren
Spreekt van vertroosting tot mijn hart .
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DANK AAN GOD DAT MEN LEZEN LEE$T.

Dat God zijn Zoon, zijn Eengeboren,
Gegeven heeft aan de aard, en mijn behoud in Hem
Dat last mij slechts de B jbel hooren,
Dat spreekt tot mij Been andre stem .
0 Bijbelboek, u wil ik eeren ;
'k Wil, b}j uw heilig licht, mijn pad geloovig gain,
En van den goeden God begeeren
U altUd beter to verstaan.
DANK AAN GOD DAT MEN LEZEN LEEIIT .
1kbreng met hart en tong
Mj~n dank en prijs den Heer,
Dat ik, al bon ik nog zoo jong,
Zijn Woord reeds lezen leer .
Dat 'k nit dat Woord reeds weet,
Dat in eon zondig hart
De bron ligt van hot ware leed
En eindelooze smart .
Dat 'k, door dat Woord, bevroed,
Als ik iota worden zal,
Dat mij Gods goedheid leiden moot
En helpen overal.
Pat mij dat Woord vervult
Met dankerkentenis
.fan Jezus, die, voor mijne schuld
Op 't kruis gestorven is .
Dat ik van dag tot dag
Van dozen Heiland lees,
En zie dat ik Hem naadren mag
En volgen zonder vrees.
Genadig God, o schenk
Dat ik maar moor en moor
Met ernst mijn lezen overdenk,
En ook betrachten leer!
Laat mij geheel verstaan
Hoe groot uw goedheid 4j,
Wat Jezus voor mij heeft god ,an,
En wat hij eischt van mid!

D~ ALLE$ ZIENDE GOD. -- ERNSTIGU GEDACHTEN AAN GOD EN DEN DOOD .
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DE ALLES ZIENDE GOD .
0 God, uw aldoordringend oog
Iran niemand ooit verblinden,
En waar ik mij verbergen moog,
Gij zult mij altoos vmden.
Al 't kwade metterdaad begaan,
Of met het hart bedreven,
Elk zondig woord, den mood ontgaan,
Staat in uw boek geschreven .
En eenmaal treedt gij in 't gericht ;
GiJ' zult niet altijd zwijgen ;
Al dit verkeerde komt aan 't licht
En zal zijn loon verkrijgen ;
Tenzij ik uw genade zoek,
Vergiffenis verwerve,
En gij mjjn misdaan uit uw boek
Wilt wissehen, eer ik sterve.
Zoo 'k mij mijn zonden waarlijk schaam,
Zoo zij me oprecht doen treuren,
En 'k tot u kom in Jezus naam,
Zal mij dit heil gebeuren .
Maar dat ik tegen 't kwade waak
En strijde t; alien dage,
Dat bhjft altijd de groote task,
Waarln ik noon vertrage !
ERNSTIGE GEDACHTEN AAN GOD EN DEN DOOR .
Daar is een God en Sehepper alley dingen,
)deer van 't heelal, die mij bet aanzijn gaf ;
Ik vrees zijn toorn, ik smeek zijn goedheid af ;
En met mien mood zal ik zijjn lof bezmgen .
Daar is een Wet, door Zijne hand geschreven,
Die weerklank vindt in elk oprecht gemoed ;
Zij is rechtvaardig, heilig goed ;
Och dat ik ganseh naar deze wet mocht levee!
Daar is een Biijde Boodschap vol genade,
Waar 't schuldig hart zijn I•ijksten troost in vindt ;
0 God, ook ik, ik bee een schuldig kind,
Zoo kome ook mij dat troostrijk woord to stade !
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HEMEL EN EEL . - RET VOORRECHT VAN VROEGE GfODSVRUCHT.

Daar is een uur bepaald dat ik zal sterven,
En niemand weet wanneer ;
Hoe menig kind lei vroeg hat hoofdje near,
Gelukkig die hat eeuwig levee erven!
Laat mij o God! U vroeg mijn harte schenken,
Zoo bee ik vroeg bereid .
In 't graf is Been boetvaardi heid ;
De dood beslist - 0 last mj dot bedenken!
HEHEL EN HEL .
Daar is een hemel boven de aard
Voor alle oprechte vromen ;
Ook 't vrome kind, dat Jezus mint,
Zal, sterft hat, in dien hemel komen .
Daar is een hel, hot eindlijk deal
Van hen die God niet vreezen ;
Daar zal, o smart! 't onheilig hart
Steeds ongelukkig wezen.
Algoede Vader! Hoed mijn ziel!
Wit mij mijn schuld vergeven!
G eef dat ik steeds u ear en vrees,
En als uw kind moog levee
Snij me in den bloei der jeugd niet af ;
Leer mj mijn dagen tellen !
En wil m j, achter 't duister graf,
Uw hemel open stellen.
HET VOORRECHT VAN VROEGE GODSVRUCHT .
Gelukkig 't kind, dat in zijn jeugd
Reeds vroeg naar goeden read wil hooren,
bat wandelt op hot pad der deugd,
En dat de godsvrucht ken bekoren .
Draag vroeg uw hart den Heiland op,
En dien hem naar uw best vermogen !
Een frissche bloem, no in den knop,
Is welgevalligst in z jn oogen .
De teak, waaraa i men vroeg begint,
Wordt later niet zoo zwaar bevonden ;
Die God niet dienen wil als kind,
Wordt vaak geheel verhard in zonden .

EVAA1iL1JN

UITSTEL . - VOORBEELDEN VAN VROEGE GODSVEUCIIT .

't Bewaart voor menig diepen val
Indien wij vroeg godsdienstig waren .
't Geeft laatre godsvrucht kracht, en zal
Ons menig grievend lead besparen .
Och lieve Heiland, geef toch dat
Ons hart zich eenmaal mag verblijden,
Als wij terugzien op ons pad,
Dat we u ons gansche levee wijdden!
Maak uwe weldaad aan ons groot,
Dat wij geheel ons hart u geven !
Zoo zijn wij voor den vroegsten dood
Bereid en voor het langste levee .
GEVAARLIJK UITSTEL .
Wie zegt daar : r 't Is nog tijds genoeg
Om voor uw eeuwig heil to zorgen!"
Verwelkt een bloem niet soma zeer vroeg ?
En kan ik rekenen op morgen ?
Zoo 'k heden mijn belang niet ken .
Gods roepstem in mile hart versmade,
Wie weet hoe dof ik morgen bee,
Hoe ongeschikt voor zijn genade.
Verdiende ook zulk een uitstel niet
Dat hjj, die nu zich nog doet hooren,
Mi' aan milzelven overliet
En sprak : „gij wilt het ; ga verloren !"
Neen, lieve God! van uw geduld
Wil ik geen schandlijk misbruik maker ;
0 hood m j van uw woord vervuld,
En leer m}1 bidden, doe mil waken .
VOORBEELDEN VAN VROEGE GODSVRUORT .
Voorbeelden weet ik wel genoeg
In 't heilig B jbelboek to vinden
Van jonge kindren, die reeds vroeg
Den dienst van God beminden .
Mijn Heilald, op dit oogenblik
De eme en en de aard regeerend,
Was eens een kind zoo jong als ik,
Zijns Vaders wetter eerend .
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TEGEN HET LIEGEN.

Hoe lief een beeld stelt ons zijn jeugd
Voor oogen in de Heilge Blaren!
Gods Huis, Gods Woord - ziedaar zijn vreugd
En lust, op twalef j area .
hit blijde kindermonden steeg
't Hozanna, dat den Christus loofde,
Wear Schriftgeleerde en Priester zweeg,
Of hem zijn ear ontroofde.
Als Samuel gespeend ward, bracht
Zijn moeder Hem in 't Huis des Heeren ;
Timotheus had vroeg getracht
De Heilge Schrift to leeren .
Waarom den uitgesteld door mij,
Wat dozen zoo vroegtijdig deden?
Daar a niet wear een aag voorbij
Of 'k ban hen nagetreden!
TEGEN HET LIEGEN .
0 hoe gelukkig is hat kind,
Dat siddert voor de minste logen,
Pat w j geheel vertrouwen mogen,
Daar 't met zijn hart de waarheid mint.
Eon leugenaar wordt niet geloofd,
Al zou hij eons de waarheid spreken ;
,,Die leugens zoekt voor zijn gebreken"
Laadt dubble schuld op 't schuldig hoofd .
Hoe God de leugen straft en heat
Behoeft hisj waarlijk niet to vragen,
Die ooit zijn oogen heeft geslagen
In wet zijn `Voord ons lezen last .
Gedenk hoe Ananias stierf,
Saffira d' adorn voelde ontglippen,
Eon leugen op de valsche hppen,
Die hen near ziel en lijf verdierf .
De oprechte wordt door God geleid ;
H j zal hem zeegnen en bewaren ;
Maar 't deal van al de leugenaren
Is eeuwige rampzaligheid .

TEGEN TWISTEN EN VECHTEN . - LIEFDE TUSSCHEN BBOEES EN ZUSTEES .

0 God! beware ik den mijn mood!
U kan ik nimmermeer bedriegen,
Gij hoort het, ook as kindren liegen
En ziet hen tot op 's harten grond .
TEGEN TWISTEN EN VECHTEN.
Krabbe bet katjen, en bijte de hood ;
God gaf hun klauw en gewapenden mood.
Woede de tljger, verscheure de beer
't Is hun natuur, en tot schande noch eer .
Gij, lieve kindren! weest anders ,gezind .
Krabben en bijten behoort bij geen kind .
Vinger en mood heeft wet beters to doers ;
Komt, geeft elkandren de hand en een zoen!
Weest voor elkander toegevend en goed ;
Past op de drifters van 't levendig bloed ;
Als boosheid of wraakzucht ontwaakt in uw geese,
Denkt : ,,Welk een kind is mijn Heiland geweest2"
Zeker goedhartig en vriendlijk en zacht .
Dies, ale hij toenam in wasdom en kracht,
- 0 Zij die voorrecht uw kinderljk lot!
Vond hij genade bij menschen en God .
Thane, in den hemel verhoogd en verklaard,
Laat hij zijn oogen nog gears over de aard,
En, waar hj kindren in liefde ziet levers,
Laat hil niet na hun zijn zegen to geven.
LIEFDE TUSSCHEN BROERS EN ZUSTERS .
Op straat zij twist en laid rumoer:
In huffs moet llefde en vrede bhlven ;
Geen boos geschil mag tusschen broer
En zuster dien verdrijven .
De niuschjes schikken zich in 't nest,
En 't is een droef tooneel, waar kinderen
Van 't zelfde huffs zich niet to best
Verdragen en elkander hinderen .

Eerst scheldwoord, schim pteal, dreigement,
Gebrom dat de ooren slechts kan kwetsen ;
Maar straks de vuisten, en in 't end
De stokken en getrokken messen .
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TEGEN SMALEN EN SCIIELUErN . -- TEGEN VLOEKEN, ZWEREN NEZ .

De Booze tergt tot arren mood
De zonen van een zelfde moeder,
En Ka'in rust niet eer hij 't blood
Geplengd heeft van zjjn hovers broeder.
Vergeef ons, God! krakeel en strijd,
En wil de bron der boosheid stoppers,
Opd t, in later levenstijd,
Ons hart van liefde slechts moog kloppen!
TEGEN SMALEN EN SCHELDEN.
God gaf den mensch de tong en spraak,
Om tot Zijne eer die ears to wooden,
En niet om, uit een booze wreak,
Eons brooders eer of rust to schenden .
Niet
Of
Maar
En

om met bittren schimp of smaad
spotternij hem to bejegenen,
om met troost en goeden read
vriendlijkheden hem to zegenen .

Die tot zijn brooder zegt : ,Gij dwaas'."
'k Hob dit van Jezus zely' ontvangen)
Verdient ter vreeseljjkste pleats,
Zijn vonnis en zijn straf to erlangen.
En h}j die met hot heilge spot,
Met vrome lien den draak durft steken,
Moot weten dat een heilig God,
Zoo stout een snoodheid fel zal wreken .
Hoe is 't dien kinderen vergaan,
Die oude' Eliza rkaalkop !" scholden ?
Een berenpaar viol op hen aan ;
Z}j hebben 't met hors blood vergolden.
,Zet, Hoer! eon wacht voor mijne lippen ;
,Behoed de deuren van mljn mood,
,Opdat ik mjj to geener stood
,Iets onbedachtzaams late ontglippen!"
TEGEN VLOEKEN, ZWEREN EN MISBRUIK VAN
GODS NAAM.
Uw naam zoo heilig en verheven
Aanbidden de englen, Hemelheer!
De booze geesten doet hp beven,
En heel de schepping geeft hem eer .

TEG1

LEDIGHEID EN MOEDWIL. -- TEGEN BLECHT GEZELBCHAE.

En zal ears mensch, een kind hat wages
Dies scam to ontheilgen snood en stout,
En naar uw felle wrack niet vragen,
Of meenen dat gij doof zijn zoudt ?
Afsehuwlijk zweren, schrik1 jk vloeken :
Hoe durft hj, die zich dat vermeet,
O - it in 't gebed uw aanzicht zoeken,
En hopes u tot hulp gereed?
Met walk gelaat, met walk een harte,
Zal h j, van troost en hoop beroofd,
Net onheil, dat hij ,roekloos tartte,
Zien komen op zijn schuldig hoofd?
Maar ook al had hij niets to vreezen,
Al ward zijn gruwljk kwaad verschoond,
Een vloeker zal mils vriend niet wezen,
Ik kan niet dulden wie U hoont!
TEGEN LEDIGHEID EN MOED 'IL.
Het werkzaam bijtje weet heel goad
Elk zonnig uurtjen nit to koopen,
En zamelt was en honigzoet
Uit wat voor bloempje zich maar open' .
Met oordeel vormt hat eel bij eel, .,
En bouwt ze aaneen op nette wi~ze,
En rust niet voor z j alien wel
Voorzien zijn van de winterspjjze.
Aan deeglijke' arbeid, naar mijn staat,
Verlang ook ik mils tijd to schenken ;
Steeds weet de Booze kwaad op kwaad
Voor leege handers to bedenken .
'k Wil tussehen nuttige oefening
En sterkend spel mjJn jeugd verdeelen
Verveling is een leelj~k ding,
En kan slechts lead en wroeging telen .
TEGEN SLECHT GEZELSCHAP.
Neen, ik wil mijn vreugd niet zoeken,
Waar mijn hart niet vreedzaam slaat,
Waar ik spotters, zweren, vlocken
Hooren moat of vuilen praat.
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TEEN HOOVAARDIJ OP SLEEDINi .
Slecht
gezelschap
ik schuwen
't Maakt
de beatenwilzelfs
verkeerd; ;
Wat een zedig hart doet gruwen
Wordt daar spoedig aangeleerd.
Eerst een kijkje, dan een lachje,
Straks een woordje meegezeid En men is welhaast hot hachje,
Dat een' ander ook verleidt.
Ziekten mjjdt men die besmetten ;
Daar is niemand op gesteld :
En ik,zou mij niet verzetten,
War 't mijn zielsgezondheid geldt?
TEGEN HOOVAARDIJ OP KLEEDING .
Wat dwaasheid is bet trotseh to zijn
0p mooie kleedren, rjjk en fijn!
Of hielp niet, zoo als ieder weet,
Ons de eerste zonde aan 't eerste kleed?
Ach, b,j dat eerste kleedingstuk,
Was 't nit met onsehuld, eer, geluk!
Gekleede mensehen, schaamt u dan,
En maakt er toch goon ophef van!
0 Zeker, zeker, 't staat recht mooi,
Pit nieuw gewaad, does kostbre tooi!
Maar 't schaa,pjen en de zijworm stale
Lang vb6r mid in ditzelfde pale.
Een tulp, een vliegend ongediert'
Is prachtiger, dan ik gesierd ;
De stof zil risk, de anode schoon :
Eon bloom, een vhnder spant de kroon,
't Waar best dan, zoo mijn keuze viol
op 't sieraad van een reme ziel
Deugd, wijsheid, waarheid, ootmoed zj
Mijn onverslijtbare eerkleedij .
Dan heeft de vergelijking uit
Met wat er pronkt bij dier of kruid ;
Dan draag ik 't kleed der Englen Gods ;
Gods Zoon op aard droeg ook dien dos .
Dit kleed veroudert nosh versehiet,
Ret vreest de mot, den regen niet.

(EHOORZAAMHEID AAN DB OIIDERB . - KINDERKLACHT.

Het plekt, scheurt, s1iJt met vroeg of laat,
Hoe meer men 't draagt, hoe mooier 't staat .

S

Welaan! dit z j mijn kleed op aard,
Dit zij mijn reiskleed hemelwaart!
Als ik daarmee voor God verschi n
t Zal, als zijn werk, hem welkom zijn .

GEHOORZAAMHEID AAN DE OUDERS.
't Kind, dat godvruchtig wezen wil
En gaan op 't pad der deugd,
Zwjge, als zi n ouders spreken, stil,
En doe hun wil met vreugd.
Vernaamt gjJ niet wat straf hem wacht
Van een rechtvaardig God,
Diet vaderhjk gebod veracht,
ZJi'n moeders raad baspof ?
Wat schuld zjn misd aad m zich sluit?
Wat vloek hem volgen moat?
,De rave pikk' hem de oogen nit,
,En de arend zwelg zijn bloed!"
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Maar 't kind dat Gad en Gods gebod
In de ouderseert, verbeidt
op aard een rjik gezegend lot,
Nog meer in de eeuwigheid.
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KINDERKLAOHT .
Hoe ben ik toch op mijn vermaak
En spel zoo nauw gezet '
Maar achtloos in de baste zaak
En traag in mijn gebed2
Wat bast mij, loshoofd die ik ben,
Den wil van God to zien,
Als ik hem, daaghjks beter ken,
En daaghJks slechter dien?

Ach, veal to wemig is mijn hart
Van u, 0 God! vervuld ;
Vergeef mij wat mij dikwjls smart,
0 God! vergeef mijn schuld!

Doordring mjj van uw Geest en Woord,
En schenk me in 't bidden lust!
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EEN MOROENLIED . - AVONDLIED.

Dat gij 't gebed eens kinds verhoort,
Dear ben ik op gerust .
EEN MORGENLIED.

~,.
C

De zon rijst op to juister tijd,
Wie zag dat immer falen 2
Begint haar loop met kracht en vl jt
En zendt alom haar stralen .
zij talent niet, houdt zich op haar bean
Niet op, als trage linden ;
Maar streeft steeds door, recht toe, recht ann,
Van 't oost near 't west, door 't widen.
0 Groote Schepper van de zon!
Laat mij haar volgen mogen ;
Last me in de task, die 'k vroeg begon,
Volharden voor uw oogen .
Last me ook deer dag met vlijt en kracht
Mjjn werk doers, zonder tragen!
Er volgt altijd een goede nacht
op welbestede dagen .
AVONDLIED,
De dag is neergezonken,
Ik zing miens Scheppers lof ;
RU heeft m}j nieuwe stof
Tot lof en dank geschonken .
Ach, had mijn jeugdig levers,
Mijn hart, zoo hcht verleid,
Tot ontevredenheid
Geen nieuwe stof gegeven!
Vergeef mij, goede Vader!
De zonden van mi,jn jeugd,
En breng mij toch der deugd
En ware godsvrucht nader!
1k leg n4j biddend neder,
Denk aan uw hefde, o Heer ;
En als ik morgen weer
Ontwaak, vind ik haar weder .
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ZONDA(iMOBG}EN .

-

ZONDAaAYOND.

297

r

ZONDAGMORGEN .
Dit is de dag, wiens morgenstond
Den Heiland zag nit ,t graf verrezen,
Wat schande, zoo hij mij beyond
Een lui en slaaprig kind to wezen!
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Het christenvolk komt overal
Bijeen tot, danken en aanbidden,
En ik, hoe bong ik zijn moog, zal
Een plaatsje vinden in hnn midden.
Dat zich mjjn hart aan t hunne pear!
En, wordt Gods Heilig Woord gelezen
En voor ehouden, last n4 dear
Aandachtig en eerbiedig
J wezen!
De Zondag zi me een hedge dag,
De liefste a van al de zeven ;
W'el n zoo hJ
j' in leeren mag
J
Om e ' eag voor God to leven!
ZONDAGAVOND .
De lieve Zondag is voorbij ;
1~~at heeft hiJ zoets geschonken!
Ik ging ter kerk, wear ria aan r~
In aandacht zat verz©nken .

a~

Wear alles zong met wine stem,
En zich vereende in t bidden
Om troost, om hulp, om kracht van Hem
Die ook was in ons midden.
Dear hoorde ik door een achtbaar man
Het Woord van God ontvouwen ;
Schoon 'k alles niet begrijpen ken,
Ik heb toch veel onthouen .
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Dear kwam men van mjn kleinen schat
Mj jets voor de armen vragen
Indien ik meer bezeten had,
k Had milder bjgedragen .
De gansche week heeft vader 't druk ;
wi,~ zien hem sle chis biJ tiJden,
Den heelers Zondag - o geluk! -Jean hiy aan ons zich w}jden.
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DE LUIAARD . - OYBCUULDIG SPEL .

Hj leest ons voor, zegt op, vertelt,
Weet thuis ons to onderhouen,
Of doet ons, in hot open veld,
De wondren Gods aanschouwen .

1
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De hove moeder is er bjJ,
En kijkt met vrooljjke oogen,
En al de kindren zien zoo b1j
En glender als zi
J mogen .
Zoo grog ook nu de dag weep om,
Dien w}j van, God verkregen,
Begonnen in zpn heihgdom,
BeSunstigd met zi'n
J zegen.

~

DE LUIAARD .
Hoor de stem van den luiaard : G wekt m" to vroe "
Zoo kreunt hi,J zoo steunt hij : ,Ikshop
p nietp 8enoe81'$~
Als de dour op hear hengsels, zoo wentelt en keen
Zich de luiaard op 't bed, dat 4jn krachten ver eert .
q
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,Nog even gedommald! Nog even godut!"
Zoo versljlt h}j de helft zijner dagen onnut ;
En is h}j ten laatste overeind en op 't pad,
H" slentert daarhenen en beuzelt zoo wet .
k Zag den hof van den luiaard : t was distel en doyen
En melle en brandnetel van achtren tot voren ;
Al zi,jn good is verwaarloosd, zijn boeltje bederft,
Zjjn
J bezitting teem in, tot hj1 bedelt of sterft .
k Grog den luiaard bezoeken . ,Aan hart en verstand,
Zoo dacht ik, ,voor 't minst houdt hij nag wel de hand ;"
Maar h }j sprak mij van nets den van schaffen en schenken ;
Zjn Bjjbel b1~jft dicht, en hjj houdt niet van denken .

~~
~
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En ik sprak tot mijzelven ; Waardeer doze les!
Van wet qi' kondet z n, is die menseh u eon schets .
Maar dank z j aan hen, die hen plicht beter kenden,
En vroeg u aan werken en lezen gewenden!
ONSCHULDIG SPEL .
Zee op de bruine heide
de lamm'ren 'ong en klein
Vast hupp'len om do moede s
met vachtjes zacht en rein ;

a
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Zie in hot zonneschijntje,
bij d' openstaanden stal,
De J'onge duifjes spelen,
de duifjes zonder galL
q

Indien wj eendjes waren,
.
wij slobberden in 't sljk,
Of hondekens whj keften
en beten vinnigljjk ;
Maar flu heet gij Wilmientjen, .
en Willem is m n naam,
Nu spelen wij als duiven
en lammeren to zaam .

r

Nu willen wij elkander
. niet Plagen biJ ons spel
Nu zeggen wji aan , alle
geniepigheid vaarwel ;
Want schoon bet met die grappen
zoo boos met zi• bedoeld
Wat grail is voor die 't aandoet,
is ernst voor die het voelt .
DE RODS .
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Hoe schoon is de roos! Op het kleed der natuur
Een sieraad, dear zij wel op mag bogen !
Maar de kleur van hear blaadren verbleekt in een uur,
Zip verwelkt in een dag voor uwe oogen .
Doch ddn eigenschap heeft zij, een deugd, en zij wordt
Boven andren er luid om geprezen ;
Als hear kleur gansch verbleekt is, hear bloemgi aon vtrdord,
Blijft hear gear nog zoo zoet als voordezen.
Even broos als de
Hoe zorgvuldig
Haast verschieten
Onze frischheid

rozen zj n 'onkheid en schoon
wj beiden ook kweeken ;
de blosjes op voorhoofd en koon
en glens zijn geweken .

Datn4 n hart den niet trotsch zij op schoonheid of jeugd,

Die
eenmaal en schie1jk zal derven,
Maar verwerve ik me een naam door min odsvrucht en deugd
Die nog riekt als een roos, na min
}
J st ren,

S
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STELEN . - DE MIEB.

STELEN .
?you 'k mijn naasten ooit berooven
Van wat God hem echonk en liet?
'k Heb mijn handers om to cloven,
Maar tot roof en plundring niet.
Hjj bedriegt ziehzelf terdegen,
Die er worst of heil van waoht ;
Wat oneerli,~k is verkregen
Heeft noon jets dan leed gebracht.
Eva reeds kan me onderwi~zen
Hoe gestolen vrucht gedijt ;
Doom en distel zag zij rijzen,
Maar haar Eden was zij kw}jt .
't Ap eltje van baurmans boomers,
't Litje uit buurmans hoenderkot :
Daar is vaak mee aangekomen,
Wat een eind nam op 't schavot .

Dieverij bljjft nooit verholen,
Schoon men 't hope en zich beduid';
God aanschouwt haar, hoe verseholen,
En brengt eens de misdaad uit .
Lieve God, uw kind zij eerl}jk,
Niet begeerlijk, ,
Maar tevreden met zijn deel,
Zij het weinig, zij het veel!

Geef maar dat ik Uw beschikking
In mi, ns naasten deal erken ;
'k Zal dan nimmer van mjjn levers
Nemen wat niet wordt gegeven,
Houden wat ik schuldig ben .
DE MIER .
Hoe klein z n de mieren,
die ni etige dieren,
Die, zonder ontfermen
of deernis, bij zwermen
De voet van een wandlaar vertre edt ;
Maar deden we ale w}jzen,
we zouden ze pr~jzen,
Haar achten en eeren
en veel van haar leeren,
Dat menig to dikwijls vergeet.
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GOEDE v40RYEMENS .

1~1

Zij slijten den tijd
Met Been alape n of spelen,
vervelen, krakeelen,
Maar werken met orde en met vlijt .
zij werken en zwoegen,
met blijkbaar genoegen,
Zij draven en dragen,
in 't heetste der dagen,
En zorgen, hoe fel haar de middagzon steekt,
Pat 's winters geen graan in haar schuren ontbreekt .
Hoeveel dwazer bhlk ik dan een meer op de proef,
Wanneer ik geen werk maak van wat ik behoef,
Geen raad schaf voor komenden , nood !
0 eens ben ik oud overvalt mi de dood m -ik met e beuzlen het~best van
ijn dagen,
En ver spilde
..
Ik zal mi,~ to last van die dwaasheld beklagen ..
Neen than, in den bloei van n4jn jeugd en mjn kracht l,
Zaamle ik op wat m}j dient als een ziekbed m wacht,
Als de dagen van onlust gena,ken .
Wat mijn hand vindt to doen zij met ijver volbracht,
En de zegen des hemels ootmoedig verwacht
bidden en werken en waken .
0p min
~
GOEDE VOORNEMENS :
[k ben nu nog jong en teer,
Weet niet hoe mij God zal leiden,
daarom wil ik meer en meer
Mij op alles voorbereiden .
Worde ik immer rijk of grout,
lk wil andrer lot verzachten,
d' Armen deelen van miln brood ,
En geen Mindren ooit verachten.
Waar men hulploos is of zwak,
Wil ik troost en bijstand geven,
En niet slechts voor mjjn gemak,
Maar tot nut van velen levee .
Als ik schimp of smaad ontmoet,
'k Zal met schimp noch smaad betalen •
Zacht geduld is wel zoo goed ;
Mocht het mj daar nooit aan falen !
Hour ik leugens, zottepraat,
Vloeken, zweren, dergelijken,
'k Zal, als geen vermanmg bast,
Zulk gezelschap snel ontwijken .
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Blijft mijn staat gering en klein,
'k Wil door stills plichtbetrachting,
Zedig, needrig, eerlijk, rein,
Aanspraak waken op elks achting.
Valt mij krankte of armoe toe,
'k Hoop men zal zich den ontfermen,
Even als ik, blij to woe,
Kranken hielp en gaf aan de armen .
'k Doe met opzet niemand leed ;
'k Wil ook niet to hcht gekwetst zijn ;
't Kwaad, dear ik geen read voor west,
Stil to dragen zal het best zijn.
'k Zorg wear dat ik meer en meer
Slecht humeur en driften doode,
En al wet verkeerd is weer,
Zij 't ook overal de mode .
Kwade mode voert ter hel .
'k Wil haar speelbal nimmer wezen .
Hij alleen leeft waarlijk wel,
Die den dood niet hoeft to vreezen .
ZOMERAVOND .

Hoe schoon was de dag, hoe verrukk'lijk de zon!
Zij schitterde en straalde zoo vroolijk zij kon,
Ofschoon zjJ in neevlen haar loopbaan begon,
En de ochtend voor regen deed vreezen ;
Maar nu, aan het einde der dagreis, verdooft
Deze heerlijke gloed om haar luister4jk hoofd
Nog al Karen vroegeren glens, en belooft
Dat zij morgen nog schooner zal wezen .
Zoo gaat het den vrome . Zijn loopbaan vange aan,
Als de zon in een nevel, met menigen traan,
Die berouw en bekommering schreiden ;
Maar daarna blinkt zijn voorhoofd van 't lieflijkste licht ;
Met een glens van genoegen op 't vrooli k gezicht,
Vervolgt hij zijn weg en volbrengt hid zon plicht,
Nog het schoonst, en het lieflijkst b}j 't scheiden .
Als een zon gaat hij onder, aan zomerschen trans,
Die ons spreekt van herr}jzen in heerlijker glens .

WELKOMSTGROET
AAN DE LEDEN
VAN HET PROVINCIAAL UTRECHTSCH GENOOTSCHAP VAN
HUNSTEN EN WETENSCHAPPEN
IN HUNNE

ALGEMEENE VERGADERING .
Hot lid des Bestuurs van bet Provinciaal Utrechtsch Genootsehap
van Kunsten en Wetenschappen, aan hetwelk de eer to beurt valt
de eenmaal 's jaars to houden Algemeene Vergadering als Voorzitter to mogen leiden, ziet zich daarbij de task besehoren, de
vergadering met eene redevoering to openers, waarbij de opzetteli,jke behandeling van een of ander wetenschappelijk onderwerp
aan de eerbiedige herdenking der in den loop des jaars ontvallene
leden en aan de noodige vermelding der verdere lotgevallen des
Genootsehaps, gedurende dat tijdsbestek, voorafgaat. Pit was met
mij bet geval, den 26sten Juni van bet ,jaar 1867.
Op dienzelfden dag, zou door de Studenten der Utrechtsche Hoogeschool bet 46ste lustrum van haar bestaan, met bet houden van een
gecostumeerden optocht, gevierd woiden, een feest dat bet vorige
jaar had moeten plaats hebben, maar wegens de, vooral in de
academie-stad, sterk heerschende cholera was'uitgesteld. Pit samentreffen en de gewichtige tijdsomstandigheden van bet vorige jaar
(dat regenjaar!), toen de ooilog in Duitschland gevoerd en de ongehoorde voorspoed van bet Pruisische naaldgeweer, aan velen hadden
toegeschenen tot een algemeenen oorlog aanleiding to zullen geven,
waarvan Nederland door de * Luxemburgsche questie", in de
eerste plaats, een onvermijdelijk slachtoffer zou zjn, schenen mij
vrjheid to geven, eenigszins van den gewonen vorm of to wUken,
en mine medeleden, in plaats van hunne aandacht voor eene ver •
handeling in proza to vergers, met een Welkomstgroet in verzen to
ontvangen, welke eerst op diingend veizoek afzonderljjk uitgegeven,
daarna in bet jaarverslag des genootschaps opgenomen, ook bier
volledigheidshalve niet achterwege blijft . Dat de ecostumeerde
optocht met zijn dichterlijk historisch onderwerp : de Intocht van
Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondie"", in bet jaa
echtverbintenis, 1477, in dezen Wedkomstgroet een belangrijke~baner
plaats besloe?, was in din bezinger der Leidsehe Maskerade van

1835 to begr}lpen en to vergeven .
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Zit m}j gegroet, gij Vaderlandsehe Mannen
Die wetensehap en kunst uw geven wijdt,
op elk gebied de neevlen wenscht to bannen~
Die fakkels op den weg der waarheid zijt,
Apollo's bong zoo krachtig weet te, spanners,
En wederom to ontspannen op zjln tljd!
Uit elken oord van 't Nederlandsch geweste,
Zijt mij gegroet in Utrechts oude veste !
De zomer stort zijn vollen horen uit,
Wear „Rijn en Vecht langs boomgaard en pri~elen,
En heerensloten vloeit."') Een geurig kruid,
Een blij gebloemt lacht vriendlijk op z}jn stolen .
De zegen, then de korenaar besluit,
Buigt in den helm, waarmee de windjes spelen .
De tortel vliegt van d' een tot d' andren boom ;
En de uier van de koeien zwelt van room .
Wat baatte 't, zoo een vijand ons belaagde,
Een nabunr, tuk op roof, de grenzen schond,
Een hongerig soldaat de boeren plaagde,
Zijn stampend ros in 't 4jpend graanveld zond,
Z}jn label door den hale van 't zuiglam jaagde? .,, .
Maar neon! de lieve vrede lacht in 't rood,
En Tityr, in zijn beukensehauw gelegen,
Zingt : ,,Melib~! God schonk ons dozen zegen!"
Hoe antlers was die zomer, die verdween,
Neon, wegspoelde in een reeks van regenvlagen!
De wraakfiool der strenge goden seheen
Zich uit to storten in een vloed van plagen .
Dood en verderf spookte aaklig om ons heen .
't Was jammer en ellende wet wij zegen,
En vorstentwist en krjjgsrumoer en moord
En doodslag wet door de ooren word gehoord .
Rampzalig jeer, dat nog ons 't hart doet bloeden!
Heel Duitschland stood in vlammen ; ale in de eeuw
Toen Wallenstein's en Tilly's legers woedden,
Gnstaaf Adolf hervoorttrad nit zijn sneeuw
Om Maagdenburg door Leipzig to vergoeden,
En omging, brulde, en sneuvelde ale eon leeuw,
Of in then later tijd, toen hij regeerde,
Die molens spaarde en lenders annexeerde 2) .
')

Zie VONDEL, op de Afbeeiding van Utrecht door ZACHTLEPEN.
') De Meaner de Sans •Souci is (dank zij hot talent van Andrieux) zoo bekend
ale Frederik de Groots zeif.
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Een broederkr jg van 't Noordentegen 't Zuid,
Niet in de nieuwe wereld 1 ), maar in de oude,
Niet oud genoeg oin wijs to zn, hoe laid
De ervaring haar hear lessen ook ontvouwde,
En hoeveel jammren dit rampzalig kruit
En lood haar rinds zijn helsehe vinding brouwde!
Goddank! schoon vreeslijk, kort slechts stroomde't blood ;
De naaldlont doet haar gruwzaam werk met spoed .
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Toch vroe en zlch d volkren of met
ez
r 7al 't w Penstilstand ziJ n of waarliJ'k vree ?"
Nog oorlogzwanger scheen het zwerk to wezen,
Schoon licht van beter hoop het 6 li'ten dee .
Schoon op het veld van Mars de bogen rezen
Eens Vredetempels 2), 't werd mistrouwd ; nieuw wee
Aan de aard voorspeld, zoo ras de lente keerde,
Dear Pruisen meer, en Frankr}lk wreak begeerde,

V

a

,Klein Nederland . wet zal uw noodlot zzln?
Begeerbre proof voor een der Adelaren,
Elkanderen ter weerz van den R n
141st de oogen reeds velslindende . Laat varen
Den roem van uw zelfstandigheid, uw schijn
Van weerbaarheid ! Zoo mel kunt gij de baren
Der zee niet dagen over beemd en veld,
Of overmacht heeft u de wet gesteld ."
Zoo sprak de vrees ; zoo kreeg zi cooed to spreken,
Als Luxemburg het ooft van 1 ris scheen .
De barters der kleinmoedigen bezweken ;
Maar Neerlands fiere jonglingschap sprak : r Neen!
W1J steers gereed ons recht, en de eer to wreken
Op Ieder die ons aanrandt, een voor een!"
t Sticht gin g
maar alley hart ntbr dd
En als eon g uu liep 't waehtwoord door den laude .
Aan dezen trek herkent een kloek geslacht
Zen nakroost, en de dappre man zijn zonen.
Een traan verschijnt in 't moederoog, maar 't lacht
De helden toe, en schaamt zich zorg to toonen .
't laar Dertien en 't jaar Dertig wordt herdacht ;
Straks reiken bun de teedersten der schooners
Het vaandel toe, gewrocht door eigen hand - ~)
0 Scherpe spoorslag! heilig onderpand!
i) Als van 1861 tot 1865.
') Het gebouw der Algemeene Tentoonstelling to Partjs .
') Te Utrecht den 9 April 1867, aan hex Weerbaarheids-Corps door de Studeuten
g#vorrnd .
III.
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Maar h}j, , die 't hart van koningen en hearers,
Naar Z}lnen wil, als waterbeken leidt,
Deed hun den vree, niets den den vree, begeeren,
En last ons onze rust en veiligheid .
- Neen! vraagt niet voor hoe lang! Laat God regeeren!
Smaakt dankbaar 't goede, u door zijn hand bereid!
Weest wijs, en last geen zorg uw vreugd verwoesten,
Maar ook het zwaard, snhoon 't rusten mag, niet roasters .
Hoe rustig praalt, in vollen hoogtijdsdos,
Ons Utrecht, om hat feast dier School to vieren,
Die haar groot sieraad uitmaakt en haar trots!
De klokken luien en de vlaggeu zwieren ;
Zij plunderde den rozengaard en 't bosch,
Om street en gracht op 't luisterrjkst to sieren ;
En vroolijk geeft in haar een kloeke deugd
Zich over aan haar uitgestelde vreug .
Weest jong met haar en dealt in haar genoegen,
Gij manners, die der wi,jsheid tabberd plooit!
Zich near den toon der guile vreugd to voegen,
in hare priesters nooit .
Misduidde
Wear zorg en vii,jt de diepste rimpels ploegen
op 't voorhoofd en de tjd zi n zilver strooit,
Mistaat geen zachte glimlach,~die goedaardig
Hear spelen toejuicht, maar is harer waardig.

Gij zult Maximiljaan - d' Aartshertog niet,
Wien m' opdrong om eens keizers rol to spelen,
En ears zichzely' laaghartig overliet
Oni straks in Iturbide's lot to dealers ; ~)
Maar dies, die op ons Nederlandsch gabled
Veal eens genoot, veal leads vond, veal krakeelen
To slechten had, dock stierf in vollen vree, A
En toes voor t eerst zjn volken schreien dee ~),

Dien Hertog, eerlang Great van Holland, Koning,
Straks Keizer van hat Heilge Roomsche Rijk,
Die Amsterdam, haar diensten tar beloonin,
De kroon, die op haar wapen staat to prjk, .
Geschonken heeft ; then zult go in schj,jnvertoonm g
Aanschouwen, dear dat Brugge plechtiglijk
Hem inhaalt,, .dat hem nu wel hoog za 3 eeren,
Maar later bi] eon kruidenier lageeren ) .
') Maximiliaan van Oostenrijk . Metterdaad vernam men, kort na hat uitspreken
dezer regelen, dat ook daze kortatondige Keizer van Mexico, in daze zelfde maand,
op hat vonnis van eau kr}jgsraad was doodgeschoten .
-) Sola tliorte suis gravis. Bcriverins.
3) Nog wrist men hat winkelhuisje, op den hoek van de markt, wsar hem
In de beroeringen van 148 gevangen setters .
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Des Stouten schoone dochter, hoog begeerd
Door velars, en beloofd aan moor den eenen,
Heeft met haar keuze en liefde hem vereerd ;
Dies is er vreugde in 't keizerlijke Weenen
En gramsehap aan de Seine, die haast leert
Hear trots to buigen, xls, in 't veld verschenen,
Daze arm de heersehzucht straft, die voor een kind
Zoo dier een hand begeerd had en bezind . 1 )
Hoe lieflijk is de Roos wear opgeloken,
Door zoo veal leads, door zoo veal zorgs gedrnkt,
Door wreede hand beast van haar steel gebroken,
En voor de borst eons woestaards afgeplukt!
God heeft voor 't minst hat dierbaarst recht gewroken
Der `Veeze van Bourgondie! Mislukt
Is 't echtplan, dear geheel haar hart voor beefde,
Als Gelre 't hoofd voor Doornik stiet en sneefde . 2)
Hij is haar beter waard, deer jonge Vorst, 3)
Schoon, welgemaakt, welsprekend, edelaardig,
Met ridderljke deugden in de burst,
Door min voor 't schoone en refine zeen lofwaardig,
Niet blakend van eon ijdlen gloriedorst,
Maar, trouw en good, voor 't recht en de ear strjjdvaardig ;
Dies heeft zij 't eons haar afgedrongen and
Blijmoedig ingewisseld voor haar hand . 4 )
Aanschouw haar in haar schoonheid ; aangebeden
Van dien gemaal ; dat schittrend oog, dien bloc
Van liefde en jeugd, waarmee zi; hem haar steden
En stators toont en rondvoert, ~blijde en trotsch!
Wat kloekheid bij zoo veal bevalligheden!
Hoe moedig stiert en tergt zij 't vurig roe,
En schroomt niet, wean het chrikt
d
van drukbe en 1 even . .,
- Pas ap, Vorstin! ee paa zal u doers woven . )
Ach! kort slechts duurt de huwl jksvreugde ; lang,
Lang zal de rouw des trouwen eehtvriends duren .
Wat is 't geluk? Helaas! Eon overgang.
1) Lodewijk XI had haar wipers dwingen hare hand to geven aan den, nog
niaar aohtjarigen, Dauphin .
2) De befaamde Adolf, Hertog van GEelre, wiens pretentie door die van Gent
kraohtig gesteund wend en die, om haar to believers, een oorlog tegen Frankrljk
ondernam, sneuvelde voor Doornik . Nu steunden de Gentenaars Mazimiliaan,
a) Toen negentien jeer oud . Maria was eenentwintig .
c1 Den diamant, dien z j vroeger, op last hears vaders, aan Mazimiliaan ge •
zonden had.
5) Binnen v jf jaar (Maart 1482), to Brugge, in walks omtrek zij, op de jaeht
zdnde, aohterover Tan 't paard vial en aan de gevolgen overload .

308

S
cq

J

WELSOMSTGROET .

De blijdste bloemen bloeien weinige uren .
Fl et
et Blot van 't vreundelied is treurgezan~;.
Wel hem, die jsheid uit verdriet kan puree!
Die task is de uwe, o Vorst! Waardeer uw ga!
Al uw geluk stort in haar graf haar na 1 ) .
Hoe vroolijk zweven thane haar de banieren,
In schoone, maar bedrieglijke eendracht, voor
Van 't zestal states, door de hand to stieren
Van dies zJ tot haar peer en voogd verkoor!
Wat wijsheid eischt de macht! wat kunst! Nu vieren
Dan teuglen ; pier den breidel, daar de spoor!
Blondlokkig jongling, zult gij ;t altijd raden?
Het paard noon steigren, en zijn ruiter sehaden?

^
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Vraag 't Ban de weduw van Bourgonje, vraag t
Der zuster van dies Yorck, wren Warwick kroonde
En weer ontkroonde
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of zoo 't haar niet mishaabt,

Vraag 't haar, wie elk, reeds nu, de tanden toonde ;
Aan wier gezag 't Groot Privilegie knaagt 3) ;
Wier raadslien gees verbolgen grauw verschoonde ;
1'Jier rouwkleed, wier ontsnoerde vlecht, gebeen
En tranen krachtloos bleken op 't gemeen 4).

0 Tijden! Strijd van states tegen states
N1et slechts, maar ook van steden tegen steep!
Van ma istraten teen
'straten
Verwarringen, be oerten,poorloosheen!
mags
Partljen, die elkandei erfllfk paten,
Nu 't kr }jgsvolk, straks 't gepeupel op de been ;
Hier t beulszwaard, daar de dolk van moordenaren,,,
Legt niet dat de oude dagen beter wares .

~

Took ziet gil gaarn bet levee en de kracht
Dier woelige eeuw voorbijgaan voor uw oogen ;
Die burgers vol van toren, gloed en kracht,
Die vorsten kanr ends om betwixt vermo en •
1) Met de dood van spn Prouwe veranderde oock sijn voorspoedt . Cuspinianus
bi~j Scriverins
$) Margaretha van York, weduwe van Karel den Stouts, tweeds moeder van
Maria, was de zuster van Ednard IV, in 1461, door uulp van den zoogen . koningmaker, Warwick, Honing van Engeland ; in 1474 door dews verjaagd.
3 ) Waarbij zonder goedvinden der Staten, de Porstin gees huwelUk mooht
sluiten, gees krijg voeren, em
4) De gruwelen to Gent, waarbjj ,,twee raadslieden van de Hertogin, Imbercourt
en Hugonet, onschuldige slachtoffers van pet woedend gepeupel werden, wier
redding Maria, met loshangend hair en in rouwgewaad op de markt gekomen,
vrnchteloos door tranen en gebeden beproefde ." (Gr, v. Pr.) wares nog versch
in 't geheugen .
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Die ridderwereld in haar laatste pracht ;
Dat worstlen, dringen, drijven, werken, pogen Dat gisten van ears tijd, wiens maatschappij
Zich omzet tot eon andre, 't zij hoe 't zip!
Wel, last dan deze Maximilianen,
Maria's, Margaretha's, heel dien stoat
Van Eedlen, flu vereenigd om hue vanen,
Bourgonjers, Belgen, Duitschers hoog van cooed,
Dees Guliks, Cleve's, Nassaus, Bergs, Irlanen,
Met Kerkprelaten van hat vorstlijkst bloed
Maar ook deer Schepens, Poorters, Gilde-deken
En Kamerist tot uw verbeelding spreken !
Ja, ook die Kameristen! wier „Fontein" I)
To Brugge springt, om Vlaandren to verrukken
Met sinnespel, ballads, referein,
Kluit, batement, en andre meesterstukken,
Voor 't grootste deal Bourgondisch, voor een klein
De taal van 't land, al vloekt het vreemde jukken!
„PROVINCIAAL WESTVLAAMSCH GEN'OOTSCHAP, " dat
Mij tot mijn tekst terugvoert, dien 'k vergat .
M}jn tekst, mijn tack! Ik moest a welkom hasten,
11w raadslag leiden in dees stifle zaal,
De hoofden van wie wij verwinnaars waters
Bekronen met hat wachtend eermetaal ;
Vergeeft, kon ik 't een oogenblik vergeten,
Mijn broederen, Vergeeft hot deze maal!
Waar zeekre dlngen zeekre snaren raken,
Daar schijnen de oude toners wear to ontwaken .
Zwjjgt, oude toners, zwijgt! 't Verleden heeft
Zijn, recht, maar heilige eischen heeit hot heden .
H2~ leeft in 't heden, die in waarheid belt
En in de toekomst levee zal met reden .
Wat ooit verbeelding of herinring geeft,
De werkljjkheid stelt slechts het hart tevreden .
De tank van heden most vandaag verricht ;
En daar is nets verheevner dan de plicht .
Gij west hat. Om gears dichterlijke droomen,
Geen spelen van de jeugd in momgewaad,
Geen feestljJjkheden zijt gij hier gekomen,
Maar werkhjkheid en levers, raad en daad.
Wordt nog van 't een en 't andre iets meegenom~n,
~)

um en zinnebeeld saner vermaarde Vlaamsche Rederijkerskarner .
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En ook de diseb der vriendschap niet versmaad :
De dienst der wetensehap is uw verlangen,
En tot den dichter spreekt gij : ,,Steak uw zangen!"
Laat hem nog slechts zoo menig dierbaar hoofd,
Als wederom ten grave zonk, beschreien!
U 't eerst, die wet gij dear reeds hadt beloofd
Gehouden hebt, mile tijdgenoot to Leien,
Tromp! aan de Friesche Themis wreed ontroofd! 1)
En u Verdam! ontvallen aan de reien
Van Neerlands Archimedessen! Uw stem
Heeft Huygens' eer gewroken ; leaf met hem ! a) -Paulownia Imperialis tooide

Haar kroon met paarsch gebloemte in Neerlands hof ;
Indian voor 't eerst, voor a voor 't laatst, en strooide
Haar blaadren op uw graf, met onzen lof,
Japansehe S i e b o 1 d! 3) - Ach, hoe somber plooide
Zich valor voorhool i. ais uw doodsmaar tarot,
Pareau ! 4) G ij de eer van G r u n o's godgeleerden,
alien tot uw dood verknochte volgers eerden. -Moest eindlijk, W ij n b e e k ! ons zoo lang gespaard,
En dierbaar aan zoo velars als beseffen
Watg der School, en 't Land door doze, waart,
De dood uw eerbiedwaarden schedel treflen? 5) Kon kennis van al de artsen j der aard
G een L u b e r s) aan 't gemeene lot ontheffen ?
Ontvielt ge ons B r u n s v e ld, kenner van onze Oost ! ~) En II a p p a r d ! $) - maar wiens Brooder ons nog troost ').
1) J. W. Tromp, Advocaat en Bijksadvocaat to Leeuwarden .
9) J
. G. Verdam, Hoogleeraar in de Wiskunde to Leaden . H}l handhaafde de priorlteit van Christiaan Huygens boven Burgemeester Hudde, ten aanzien van de
analytische opheldering van den regal van Cardanus voor de oplossing der 3de
machts-vergeltjkingen .
s) F, von Siebold, natuuronderzoeker en bijeenbrenger van hot Japansch Museum
to Leaden. Onder anderen bracht hij uit Japan een boom in Europe, then hj,
near Anna Paulowna, Groot-Vorstin van Busland en Princes van Oranje, den
naam gaf van Pauwlownla Impertahs. 1uist in zjn aterfjaar hadden de dagbladen
met veal ophef, als een zeldzaamheid, vermeld, tat de boom in onderscheidene
hovers in de open lucht bloeide .
4) L. G. Pareau, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid to Groningen .
°) Mr . H. Wijnbeek, vale jaren Inspecteur der Lahjnsche scholars en van hot
Middelbaar en Lager Onderwi,js .
C ) H . W. Luber,. Med
Dr, to Amsterdam .
') Cdr. P . Brunsveld van Hulten, out Proc . Clan. bij hot H . GFerechtshof in
Ned . India.
°) F . A. Bidder van Bappard, out Direct . Gen. van Oorlog.
') Mr . A . G. A, van Rappard, gewezen Minister van Binnenlandsche Zaken ;
honorair lid van hot Bestuur van bet Pr . Utr . Gars.
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Uw t jd was daar . - Ook de uwe ! In weinig dagen
Verslond verbor en gif uw levenskracht,
C 1 a a s M u 1 d e r! ') - Reeds was 't eermetaal geslagen,
Door dankbre liefde u vroolijk toegebracht,
Daar werd uw dierbaar 1jk naar 't graf gedragen,
L a f a i 11 e ! ~) Ruste uw herder assche zacht !
Met Z i m m e r m a n 's, wrens dood het Weeshuis klagen
En jamm'ren doet met al wat braafheid acht : s)
Moge alley naam in alley werken levers,
Hun roem aan veler vlijt den spoorsiag geven!
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w j levers nog_, mi,~n Broedren! Voor hoe lang
Of kort, weet Hia, die alle levensdraden
In handen heeft, en al de hulde ontvang'
Van 't geen wij goeds vermogen of beraden
En daar wi lof voor oogsten, lof of dank!
Geslachten wisslen als in 't woud de blades .
Zij, daar ons blad nog groen is, gave en tjd „
Aan de eer van God en menschhlk hell gew}ld!

Bren t leli~n en uitvaartgavers
Met voile handen aan!
Strooit purpren rozen op de graven
En frissche lauwerblaan !
't Is , zoet die hulde aan hen to schenken,
Zip t ook vermengd met p}jn,
Die velen hunner doers gedenken,
Dewijl zj,j 't waardig zi,jn .
Maar ook de les, die 't graf doet hooren,
Waai alien henen gaan,
Ga voor geen manlijk hart verloren,
En worde wel verstaan !
A GEDENST TE sTERYEN" ruischt langs zrken
En zoden ons in 't oor :

„GEDENHT TE LEVEN EN TE WERBEN! "

Klinkt daar met nadruk door .

Niet noodig is het dat wj levers,
Maar dat wij werken," riep
i

') Claas Mulder, Em . Hoogl. in de Natuurl}jke Geschiedenis to (roningen . H
overleed ten gevolge van het onwetend eten van vleesch, afkomstig van eon aan
miltvuur gestorven rund .
a) J. Baart de la Faille, Em . Hoogleeraar in de Geneeskunde to groningen . Zion
vrienden en vereerders hadden juist een gouden medaille met zijn beeltenis laten
slaan, ter gelegenheid van zUn jubeljaar a1s Doctor in de (eneeskunde.
a) J. Decker Zimmerman, Em . Predikant der Luth . Gem. to Utrecht, indertUd
zeer werkzaam tot oprichting, en cog kort voor zijn dood tot instandhouding van
bet Weeshuis they Gemeente .
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Een koning nit, door 't vuur gedreven,
Dat nimmer in hem sliep ').
Een werkloos leven wordt tot zonde ;
't is ballast, hoe men 't kleur .
Onze is de spreuk van s Aldegonde :
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1)

Frederik de Groote, in sen brief aan Voltaire, 17 Sept 1776, en derhslye op
64 3 aiig u leeftijd.
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Pat za1 uw roem, uw eeuwge vreugde wezen,
Noordooster-grevs van Neerlands dierbren frond!
Bat, eerst van u, de straal is opgerezen,
Die ons den dag der Vrjheid heeft verkond .
Haar zon grog nauwljjks op, of zwarte wolken,
Van onweer zwaar, en vuur, en hagelslag,
Onttrokken hasir op nieuw asn t oog der volken, -Toch was het dag geworden, en bleef dag .
Da na een naeht door rosse martelvuren
Alleen verlieht en starren van geloof!
Zijn rijk heeft uit ; niet eindloos zou het duren,
Schoon Gods geduld den morgenatond verschoof,
)aar breekt hid aan! Hoe kloppen alle harten
Van vreugde en dank, bij 't eerste lichtgeglim!
Een nieuwe moed zal nieuwe zorgen tarten,
Nu maar de zon gezien is aan de kim.
Na veertig Karen 1 dens, tachtig Karen
Van strijd, van bange worstling ; 't kostbaarst bloed
Bij stroomen, door steeds nieuwe heldenscharen,
Vergoten, onder wonderen van moed!
Aan 't beulszwaard als aan 't krijgszwaard't hoofd geboden,
Den hongersnood verdragen en de pest,
En emdhJ k, in den drang van duizend nooden,
De vrijheid van den nieuwen staat gevest!
Huis Wedde uw naam moot onvergeetlijk bl ven
En heilig in ons oog uw overschot :
~
Die d' aanvang zaagt deer stoute krijgsbedrijven,
Die eindelijk beslisten , van ons lot.
Hler was de Rubicon ; hter wend de teerhng
Geworpen ; door geen Cesar, tuk op macht ;
Maar door een hand, die dwingland~,l to keer gang,
ZooIang ze eon zwaard kon voeren, in Gods krach t.
j
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OP HET VELD BIJ BEILIGERLEE .

Die heldenhand is om dat zwaard bestorven,
Eer 't heilgoed was bevochten, daar ze om streed
Maar roemt ons hart die 't one in 't eind verworven,
Wee onzer, zoo hat LODEWIJK vergeet!
Zjn naam sta in 't gedenkboek der historie
Niet slechts, maardiep in 't vaderlandsch gemoed!
Groot is die naam, nog meer door deugd dan glories
Door ,LIJDZAAMREID IN ONSCILULD " groot, en goad.

was hat persoonl jk motto van Graaf
Lodewjjk van Nassau, to Wedde dertig en, ten dage dat hjj op do
Mookerheide sneuvelde , zes en dertig jaar oud .
* ,PATIENCE EN INNOCENCE "
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OP HET VELD BIJ HEILIGERLEE .
23 Mei 1868 .

Weest, Vorst en Volk! weest mjj gegroet,
op dew dag der dagen!
Nooit heeft voor 't vaderlandsch gemoed
Een blijder uur geslagen .
Herlnnerlngen, grootoch en schoon,
Verheffen 't hart tot jubeltoon ;
De aanschouwing onzer oogen
Komt onze vreugd verhoogen.
De nielmaand spreidt haar r}lkste pracbt
op wegen uit en velden ;
Ret aardri,~ k bloeit, de hemel lacht,
Als om Gods gunst to melden .
De vader1andsthe vlag, gesierd
Met blijde oranj e-strikken, zwiert . , . .
En wappart om ons henen . . .
ORANJE-zelf verschenen!

Wees welkom, welkom, Vorstenpaar,
Uit d' eelsten stain es roten !
Wees welkom onafzienbie schaar
Van Land- en Feestgenooten,
alien Neerlandsch bloed door de aadren vloeit,
,`Vier hart voor land en koning gloeit,
Die, over veld en vloeden,
U naar dit punt kwaamt spoeden!
Waar stainn wil ? Op hat heuvelzand,
Ter onvergeetbre stede,
Waar NASSAU t eerst voor NEDERLAND
Het zwaard rukte uit de scheede ;
Waar 't Vr jheids-vaandel ward ontplooid,
Do leas weargalmde : , NU OF NOOIT !"

IY
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OP HET GELD BIJ HEILI( TiRLhT .

En 't „BTERVEN OF HERWINNEN !" 1 )
Door harten dreunde en zinnen .

C
C

Waar staan wij ? Op den heilgen grond,
Diet edelst bloed zag stroomen,
Maar aan het zwerk, op d' eigen stood,
Den lichtstraal door zag komen,
Die, na een nacht van 't bangste bed,
De Martelaren hoPen deed,
De scheemring, die in 't oosten
De Ballingen kwam troosten.
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Waar staan wij ? Waar de st jd begon,
De strljd van tachtlg Karen .
Die niet
dan eervol einden kon
T
En IVeerlands
grootheid baren.
Waar de Eerste lauwer werd behaald,
Dien, schoon ook eerlang dour betaald 4),
De hoop als and beschouwde
Van d' ogst, die volgen zoude,

G

S
r

0 G" oRANJE's Rechterhand"
En aan zijn hart ten zegen,
Met hem, de troost van t zuchtend land,
Door , raad en daad en degen ;
Gj, „Redder zonder vrees of blaam ."
Graaf L0DEwIJK ! wiens dierbre naam,
Aan Neerlands naam verbonden,
Onsterfljjk is bevonden!

c

La
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Uw hart was met dit yolk geweest,
Van d' aanvang van zijn lijden •
Hier stondt ge in 't harnas, onbevreesd
Om voor zi,jn zaak to strijden .
Uw trouw was trouwe tot den dood!
De degen, hier door u ontbloot,
Is in uw hand gebroken,
Maar simmer opgestoken .

u
S
S

Hier schaardet gij dat grimmig heir,
Dat gij alleen kondt temmen
En, tot een strijd om eindloos meer
Dan bait en glorie, stemmen ;
au, met den hoogen ernst van ' 't woord,
Dat dringt in 't hart van die het hoort ;
l) Nmw AVT NIIDTQUAM", r RECUPERABE AUT MOBI " stood op de vaaDdels .
') Reeds den 41 Jail, b j Jemmingeu .
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OP BET VELD EIJ HEILIGERLEL

Gj, op wiens open wezen .
Slechts goedheid was to lezen!

I)

Hier stondt gij, in uw God gerust ;
Uw Broeder aan uw zjjde
MELANCHTONS en der lettren lust,
Maar even koen ten strjjde :
Graaf A .DOLF, edel, jong en schoon,
Zijn vrome Moeders vierde zoon,
En de eerste, die zijn levee
Voor 't heiligst rechl zou geven ~) .
Hier stood het klooster ; stille wijk
Der Norbertijnsche vromen 3)
Daar wend het eerst door LODEWIJB
Des vijands komst vernomen,
Als h j er 't hart esterkt had met
Een weinig spijs en veel gebed,
En met gelaat en woorden
De helden, die hem hoorden.
Ginds liep dat smal, dat zorglijk pad,
Langs de ,onbetrouwbre gronden" ~,,
Dat ABEYBER( voor sees betrad,
En nooit heeft weergevonden ;
Hier stood h" met verbolgen hart,
Tot d' ongeraden strijd getart,
En list z jn koopren kelen
Het ,,Geuzendeuntje" spelen.

S

Hier wachtte hem dat Geuzenrot,
Waarop de Spanjaard smaalde,
Met rjjkljke' ernst voor laffen spot,
Ale 't hem op 't vuur onthaalde
Van hinderlagen w~l geleid,
En aanviel met een dapperheid,
Die toonde was zij mochten,
En Under Wien 4j vochten!
Bier stoof hem ADoLF in 't gemoet,
Door 't vurig ros gedragen,
') Le Seigneur . . . de 8a grace vows a si richement eslargy ses dons, qu'avecq
le bon vouloir et singuliere borate que se lot sur vostre face, vows avyz aussi
etc. CRAnLES DTENHOVE, le ills, au Comte LOUIS NASSAU. (roan v. Pr , Archives de
to Mairon dOrange •N rssau II . 297.
3) Die moeder bad hare v}jf zonen (willem, Jan, Lodewijk, Adolf en Hendrik)
alien in den gebede aan (hod en zijne zaak toegewijd .
s) Teen nonneklooster, naar de orde van Norbert . (Praemonstratenseia.)
4 ) De * Camps faUaces" van Tacitus .
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op HEM VELD BIJ HEILIGE&LEE .
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Het oog in vlam, bet hart in gload,
Om 't al voor 't al to wagon .
Hier toonde hij zijn heldenaard,
En zocht den Veldheer met zi'n zwaa :d,
En hadd' hem 't hart getroffen . . .
Als 't lood hem racer deed ploffen .

S
a

Hier wreekte t heir zjn vroegen dood,
Met woede niet to toomen .
Eon worstling nog . . , . De vijand vlood ;
Zijn neerlaag was volkomen .
Naar alien karat uiteengespat,
Zocht hij vergeefs bet veilig pad,
En vond zich afgesneden,
Verdrongen en vertreden .

,

Hier heeft do bodem meegestreen
Voor die zijn vrijheid koehten,
Met drassig moor, met brokklig veer,
En groene watertochten .
Den vrienden trouw, den vreemden valseb,
Bedroog, verzwolg hj~ tot den hale
Meer van bun honderdtallen
Dan lood of steal deed vallen.
Hier word de zegevaan geplant,
Die schooner nog deed hopen!
flier grog de buit van hand tot hand,
Met 's vijands blood bedropen .
Zoo was de bus gestand gedaan
Van „WEDERWINNEN of VEBGAAN, "
Trompetten aan de monden,
Die 't land de maar verkonden!
Flier word, met woeste vreugde, op 't void
Bespreid met duizend dooden,
Het ros van d' overwonnen Held
Den Winnaar aangeboden ;
Maar bier ook stortte LODEWIJS
lien traan bij 't broederlijke lijk,
lien traan, als heldenoohen
Om helden schreien mogen .
,Graaf ADOLF is gebleven
,In Friesland, in den slag!
,Zijn ziel, in 't eeuwig levee,
,Verwacht den jongsten dag ." i)
')
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wnhelmusued, Ode couplet .

a
n

a

'~

a

318

UY HET YELL BIJ HEILIG}MRLEM,

Die zoo veel groots deed hopen
Voor d' ongeboren Staat,')
Moest met den dood bekoopen
Zijn eerste heldendaad .

C

C

Geen bloei van jonge jaren,
Geen vorstlijk edel bloed,
Geen vroege lauwerblaren,
Gewonnen door zijn cooed,
Geen broederlijke zorgen,
Geen moederlijk gebed,
Heeft, op dien grootschen morgen,
Dat dierbaar hoofd gered .
Dat dierbaar hoofd moest vallen,
Geljk een bloem op 't veldt
De zegepraal vergallen,
En toonen wat zil geldt . . . .
Gij ,Herberg der Gemeente!" ~)
Ontvang 't roemruchtig 1ijk, Eens rijze een praalgesteente,
Zijn rang en deugd ten blijkl
,Graaf ADOLF is gebleven
„ln Friesland, in den slag ;
,Zijn ziel, in 't eeuwig leven,
Verwacht den jongsten dag."
Graaf LODEWIJE zal volgen ;
Graaf HENDEix, nevens dien
In 't slaggewoel verzwolgen,
En nimmer weergezien.
De bane Mookerheide
Verbergt bun eindlijk lot ;
Een engel voerde beide
To ADOLF en tot GOD.
Graaf JAN daalt, zat van dagen,
In 't graf niet vreedzaam nee,,
Dan na drie zoons, verslagen
op 't bloedig veld van eer.
En hij, die om to „ontvangen
„Van God, na 't zure, 't zoet,"
iy Graaf enor.F, een beer van groote hoops, en zee, betreurt by zijne broeders"
Hooft. H~j was nog geen achtentwintig jaren oud, toen hJ sneuvelde . LoDEWIra
was twee jaren ouder dan hjj.
') Embden, in Oostfriesland ; dus geheeten als bet toevluchtsoord van zoo veel
vaderlandsche ballingen en vluchtelingen om des gewetene wil.

OP HIT VELD BIJ HEILIGEiILEE.

Dit eene bleef verlangen
,In 't vorstelijk gemoed
,Dat is, dat hij moeht sterven
* Met eeren, in het veld,
,Een eeuwig rijk verwerven,
„Als een getrouwe held ;"')
Hij, dierbrer aan de harten
Dan de andre vier to zaam,
In deter olden smarten,
De liefste en schoonste naam
ORANJE, meer dan alien
Bemind en half vergood,
Moest door een sluipmoord vallen,
En stierf den marteldood .
0 Hemel! toon erbarmen
Aan uw ellendig yolk!
Wie zal het flu besehermen?
Vie redden nit de kolk,
De zee, de diepe stroomen,
Het schip van 't Vaderland,
Nu hij is omgekomen,
Die, RUSTIC IN DEN BRAND
DER GOLVEN EN DER BARES, 2)

Aan 't roer stood, kalm en vast,
Om ,met Gods hulp to varen,"
A1 kraakten steng en mast?
Schept cooed, zijn onderzaten !
Heft op 't mistroostig hoofd!
God zal u niet verlaten,
Al zjjt gj nu beroofd.
j zal een redder vormen,
Die u ter hulpe koom HET TELGJE, in spit der stormen,
WORDT METTERTIJD EEN BOOM. ~~
Hi

grins MAURITS, held der helden,
En schranderst legerhoofd!
Wie zal uw roem vermelden,
Door later nooit verdoofd?
De sterkste steden bogen,
Word slechts uw Komst gemeld,
En de opslag van uw oogen
Sloes legers nit het veld.
t) Withelmuslied, 9de couplet .
2 ) ,iSAEVI9 TRANQUILLUB IN UNDIB." Motto van Prins WnLEtt.
3 ) „TANDEM PIT BURCULU6 ARBOR." Motto v&n Prins MAUmTR.
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OP fl1~T VELD BIJ HEILIGERLEE .

Hoe zegende, onder 't zweven
Rondom zijn bloedig bed,
Graaf ADOLF 't hoofd zijns neven
B j ~Groningen gered!"')
Hoe vlocht zijn geest hem palmen
En lauwren om de kruin,
Bij 't overwinning-galmen,
In Nieuwpoorts roemrijk duinl
Maar toen DE STEDEDWIN.GER" S)
Het vrijgevochten land,
Geteekend door Gods vinger,
Gezegend door zijn hand,
Zijn gordel had gesehonken
Van Negen sterke steep -En straks de vreebazuinen klonken
Zoo ver de zon dit erf bescheen ;
Toen ' t VRIJ CGEMEENEBEST z)n plants
En rang nam onder 's werelds machten,
De dag des goeds den naeht des kwaads
Vervangen kwam en 't leed verzachten ;

,~

1

Maar toen, voor alley volken blik,
Het kleinst, maar krachtigst yolk der jarde
1 macht der vrijheid openbaarde,
Al wat tirannen beet ten schrik ;
Toen 't, door de vr}jheid rijk en great,
Zljn vlag vertoonde in iedre haven,
En van twee werelden de gaven
En sehatten opving in zijn schoot ;

Toen, toegelachen door haar guest,
Zijn greed zich ophlef, na 't vertrappen,
De kweekplaats werd der wetensehappen,
Het lievlingsoord van elks kunst ;
Een toevlucht voor de Waarheid, lang
Verstooten van bebloede altaren ;
Een yr jjplaats alien martelaren ;
Van godsdienst- en gewetensdwang ;

S
a

Toen werd met voile hand gemaaid,
Ter schuur gebracht met rljken zegen,
Wat, onder zoo veel storm en regen,
Hier 't eerst, met tranen was gezaaid .

n
1) De bevr3ding van G}roningen nit de macbt der $panjaarden door Pries
MAURIT$, in 1594, is bedoeld.
n
I Eervolle b4jnaam van Pries FsEDERIK H u EI$ .
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Toen word de golden vrucht geplukt,
Die op den eedlen boom gegroeid was,
Wiens wortol dikwijls blootgerukt
En met hot kostbaarst blood besproeid was.
En nu - hier staan w j, Vorst en Volk !
Ten eeuw, en nog eon eeuw verdwenen ;
Net alt~jd heeft de zon geschenen ;
Niet zelden dreigde wolk b j wolk .
Sours was de Vrijheid in gevaar ;
Sours word haar dierbaar erf geschonden ;
En eenmaal word, op haar altaar,
Het heilig your gedoofd bevonden.
Maar op dit veld, wear ADOLF viol,
Wear LODEWIJB zijn lauwer haalde,
Wear de eerste straal van iicht op daalde,
Iietuige 't onze dankbre ziel :
Met NASSAU, met ORANJE aan 't hoofd,
Deveiligd door zijn staf en degen,
Is ons goon voorrecht ooit ontroofd,
Maar wel 't verloorne weergekregen.
Die hoogste macht beschikte 't zoo,
Die over ons does hemel welfde :
Hot blood der NASSAUB bleef hot zelfde,
Van Heilgerlee tot Waterloo.
En zoo, our 't even van wet karat,
Een vijand dreigde of onheil baarde,
Zion zoudt gij dat hot niet ontaardde,
Altijd gereed voor yolk en land .

wij weten 't, Vorsten, die ik groet!
Wear 't nood - des Konings blood zoo vloeien
En, met hot Uwe, eon grond besproeien,
Gedrenkt met Uwer Vaadren blood .
Zoo lang - (o God! dat nets ons scheid'!) Neerlands Kroon zal dragon,
Wordt strafloos nooit eon hand geslagen
Aan Neerlands Onafhankei jkheid .
ORANJB

Maar 's Hemels grant sehenkt ons den Vree,
En, met den Vrede, zegeningen,
Die psalmen tot zijn eer doen zingen,
Van veld tot void, van roe tot roe.
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Ziet om u, Broedren ! 't Slagveld bloeit
Van frissche klaver, golvend koren ;
En brood en good bedekt de voren,
Waar 't bloed der helden heeft gevloeid .

c

't Ioeras draagt oogsten, waar g j ziet ;
De dorpen zjjn gegroeid tot steden ;
Waar elk des levens lieflijkheden
Met on-benepen hart geniet ;
Waar elk met lust zijn post betrekt,
Zijn werk verrlcht en plukt de vruchten ;
Waar slechts het misdrijf 't zwaard most duchten
Dier `Vet, wier schild de boeden dekt .
¶!

S

De wetensehap stalt ons haar licht
Niet enkel nit, maar roert de handers,
En toegepaste kennis sticht
Nieuwe „UNIE'S VAN DE ZEVEN LANDEN. "
Bracht niet de stoomtrein op dit veld 1 )
Het halve vaderland to zamen ? . . . .
Een weak! . . . . De telegraafdraad meldt
In sPANJE ons feest en NASSAUS namen !
Ontwikkling, welvaart, overvloed,
Nieuwe onderneming, grootsche werken :
Ziedaar ; waar God de hand wil sterken ;
Ziedaar, wat Vrede en Vrijheid doet .

q

Vri.' - o mijn Volk! wie is 't als gij,
In uw Oranje-schauw gezeten?
De tong, de pen, de pers, t geweten,
Aanbiddmg en behldnis v4j!

~

Waardeer uw voorrecht, 1VTederland !
Erken 't als gift van Gods genade ;
Kweek, eer, ontzle het, vroeg en spade ;
Versterk bet door uw eendrachtsband!

S

6
S

u

.
c

Sticht op dees plasts een eertropee!
vat een gedenkzuil rijze,
Die 't roemrijk veld van Heilgerlee
Aan kroost en nakroost wijze,
Van ADOLFS lof de ziel vervull',
Van LODEWIJS doe hooren,
1) De spoorweg tuzschen G}roningen eu Winschoten was joist sedert den eersten
Mei geopend.
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Van NASSbus leeuw hot eerst gebrul
Herroep voor hart en ooren !
Bestiooi met rozen d eersten steep,
Aan wien wij 't welkom zingers ;
Plant bloeiend bout om t voetstuk been,
Meidorens en seringen
b 1
Pat telken jaar, wanneer de Mei
Haar bloemen weer komt schenken
Een geur zich over 't land yersprei
En hunner doe gedenken!
Maar ook, begraaf er d ouden twist
En last geen meow' ontspruiten!
't Yolk, dat inwendige eendracht mist,
Is zonder kraeht naar buiten,
Verbeurt zijn vrijheid, en 't genot
Van al haar zegeningen,
Verstoort zijn bloei, en zal zljn God
Tot harde lessen dwingen .
Gij niet aldus ! De wereld zie
Tn u een yolk, vereenigd
En krachtig door een wijsheid, die
Geen wonders slaat, maar lenigt ;
Pen yolk dat, vreedzaam, vroom en vroed,
Met zijne ervaring voordeel doet ;
Waar alien samenwerken
Om alley hand to sterken !
Waar eerbied heerscht voor ieders reek t
En ieders rein bedoelen ;
Waar arm en risk, en beer en knecht
Zich land-genooten voelen ;
Waar de eene stand den andren eert,
Geen enkle deugd haar lof ontbeert,
En handers saamgeslagen
Den troop des Konings schragen .
Geen yolk dat, voor zichzelven wreed
En met zijn toekomst spelend,
Brooddronken zijn geluk vertreedt,
Hit weeldrigheid krakeelend ;
Waar hoogmoed tegen hoogmoed strjjdt ;
tiYaar eerzucht afgunst baart en sp jt ;
Waar lastren en verdenken
Des masters zielsrust krenken
Waar godsdlensthaat den godsdienst moordt
En spot met broederplichten ;
Maar, waar men leeft naar 't Heilig Woord,
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Dat nlet dan goeds ken stlchten ;
Wear God gevreesd wordt, MET DES
Alle on erechtigheid gehaat,
En ouders kindren leeren
Hot best de besten to eeren ;

q

r

S

S

S

DAAD,

Een yolk, door zielegrootheid groot,
Wat aanzien t words onthouden!
Sterk door den sterken BoNDaENOOT,
op wien de Vaadren bouwden ;
Van wien ORANJE schreef ; i tot wien
Ook LODEWIJB had opgezlen,
Toes hij, voor 't oog der aarde,
Den vrljheldskamp aanvaardde .
Zoo moge 't zi'n
J . ! De wereld hoor
Van does gewj~de stele,
Fen kreet, die door de wolken boor,
Eon duren eel, eon beds
Eon kreet van vreugde uit voile borst ;
Eon eel van trouw aan Volk en Vorst ;
Een bee tot God hierboven,
Wiens liefde en macht wij loves!

S

S

God ! die de vorsten leidt
Near uwen wll,
Ieder z}jn weg bereidt,
Woelig of stil,
God! die de yolksn hoedt
Near uwen read,
Wonderbaar wijs en goed,
In good en kwaad ;
Die ze in den smeltkroes smelt,
Loutert door druk;
Die al hun leed bestelt,
Al hun geluk
Zegen met mills hand
Konlng en Vaderland ;
Stork omen eendrachtsband ;
Houd NASSAUS Huis in stand ;
Weer Ieder auk!

.

Weer leder drelgend kwaad ;
Smoor alien twist en heat ;

r '
Uit Dordreoht 9 Aug. 1673, aan die van hot Noorderkwartier : ,,mottos alley
oppersten Potentaet der Potentates alsuloken vasten verbont . . . . " Zie den Brief
b4j Bos, B. VI. 327, 8 .

S

TE WJNBCaOTEN .

Stuit elke booze dead ;
Kuk al wet schendt en schaadt
Uit omen hot!
Leer Vorst en Volk zijn plicht
Spaar ons uw strafgericht ;
Laat ons het vriendlijk licht
Zien van uw aangezicht ! . . .
U zIJ DE LOF !
TE WINSCHOTEN.
23 Mei 1873.
AAN DEN $ONING}.

Winschotens vreugde stjgt ten top ;
Het sleet zijn vroolijkste oogen op ;
Het heeft de maar vernomen
Uw Koning is gekomen .
Uw konin nit denzelfden stem,
Waaruit het pear zijn oorsprong nam,
Dat, op de naaste heuvelen,
HERWINNEN kwam of sNEIIVELIEN.
Uw Koning, van hetzelfde bloed,
Hetzelfde hart, den , .zelfden moed,
Die even gaarn' zl~n leven
Voor uw behoud zou geven .
De Koning, aan het, hart zoo dier,
Die vijf en twmtig area schier
Een koningsstaf deed vonkelen,
Waarom de olijven kronkelen .
Hij kwam, h j kwam op alley wensch ;
Ook voor deer noordelijkste grens
En grensplaats zijner staten,
Heeft h}j den Haag verlaten .
weak onthulde 't denkgesticht,
Ter heilger standplaats ophericht, -Hoe klopten toen de harten,
Die alle volken tarten ;

ZIJN

Die alle volken tarten om
Te wizen ruimer heiligdom
Voor Vrijheid, Eendracht, Orden
Dan Neerland is geworden ;
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To wizen vaster liefdeband
Dan Nassau hecht aan Nederland,
Dan Nederland blijft snoeren
Aan die zUn schepter voeren!
Gegroet, die komt op alley bee,
Gegroet, die komt van Heilgerlee,
Gegroet, gegroet, o Koning,
Met vreugde- en dankbetooning!
Winschoten was een dorp, mete meer,
Toen Nassau krenkte 't Spaansche heir ;
Na pronkt het bij uw steden,
Maar nooit zoo fier als heden!

(

(

Nooit zoo hoovaaidig, zoo verbljjd,
Als nu gij in zijn mldden zijt.
In 't midden van zijn zonen
Uw aangezicht komt toonen .
Nu frissche jeugd en ouderdom
U roepen molten 't wellekom,
En maagdelijke vingeren
U groen en bloemen slinaeren ;
Nu vaderlandsehe moedermin
De jongsten van uw groot gezin
In de armen op mag heffen,
op dat ze uwe oogen treffen ;

C

{~

J

S

Nu u de manners-trouw en kracht
Van 't breedgeschouderde geslacht,
oat hier mag ademhalen,
Van 't voorhoofd toe mag stralen .
Nu, in deer langgewenschten stood,
De eenstemmigheid van hart en mood,
0 Koning! voor uw ooren
De bede mag doers hooren ;
De bede : Koning! leef, regeer,
Nog lang in vrede, macht en eer,
God dekke uw hoofd en wegen
Met allerhande zegen !
Van waar de Dollart met zijn s1ijk . .
Deze oorden vruchtbaar maakt en rjjk,
Tot waar de Zeeuwsche stroomen
Hun Leeuw zien bovenkomen ;

TE WINSCEOTEN.
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Van waar de Rijn langs Lobith spoedt,
Tot waar bet Vlie de wimpels groet,
De wimpels op de stengen
Die de oostergaven brengen ;
In Noord en Zuiden, Oost en West,
Waar zich uw vorstlijk oog ook vest,
Zie 't Neerlands vrije zonen
Eendrachtig samenwonen.
Hun vrijheid, door bet dierbaarst bloed
Gekocht, verworven, en behoed,
En alien braven heilig,
Is bij uw schepter veilig.
Uw troon gegrond op dank en deugd,
Die driemaal honderd jaren heugt,
Dien liefde en trouw ommuren,
Zal tijd en lot verdurei~.
,,Oranje boven !" blijft de kreet,
In nood en dood, in lief en leed ;
Geen andre ga daar boven
Dan waar wjj God mee lovers .

N

FEEST-CANTATE,
VOOB DEN

DAG DER ONTHULLING
VAN BET

NATIONAAL GEDENKTEESEN v00R 1813
IN BET

WILLEMSPARB TE 's-GRAPENHAGE.
17 November 1868.

Het was, aan hot hoofd der ~Hoofd-Commissie voor het Nationaal
Gedenkteeken voor 1813", bet verlangen van Prins Frederik, dat'
door n4j de tekst zou worden geschreven voor eerie Cantate, nit to
voeren op den dag der Onthulhng, op eon door Z . K. H . to geven
avondfeest en waarvan de compositie aan den beer Nicolai, Directeur der Konmk1jke Muziekschool moest worden opgedragen.
Met liefde kweet 1k m1,j near mjln best vermogen van de vereerende teak, en had daaraan in eerie eerste pleats de aangename
kennismaking en eerie belangr jke briefwisseling met dozen begaaf
den toonkunstenaar to danken.
Ons gezamenlijk work word ter bepaalder ure ten gehoore gebracht, 1n tegenwoordigheid van den Koning, de Koningin, den
Prina van Oranje, Prins Alexander, Prina Frederik, Princes Maria,
de Ministers, hot Corps Diplomatique, ten welks behoove eerie
Fransche prozawertaling van den tekst vervaardigd was, en de
verdere aanzlenljlke en uitgebrelde schaar der door Prins Frederik
genoodigden . Eon Klavieruittreksel" van do muziek zag to Utrecht
bij Roothaan bet hcht. Hier goof ik do woorden, met terugneming,
in hot belang der lecture, van enkelo geringe wijzigingen, welke
de muzikale bewerking en verdeeling in bet oorspronkel jke hand•
schrift wenscheljk hadden doen voorkomen .
I.
In des aardr jks schoot,
In den arm van den dood,
Ligt de roerloozo steep .
Eeuwen aan eeuwen gaan over hem been ;
Geslachten versch}jnen ;
Geslachten verdwijnen ; „
Tronen verri,jzen on zinken lneen ;
Machten on volken komen en gaan
Niets doet hem aan .

FEEST-CANTATE.

W at op de hoogten der aarde geschiedt,
De duistere diepte verneemt hot riot.
II .
Houweel en spade,
vervult uw plicht !
\Terkzame hander
brengt hem aan't licht!
Oog van den Meester,
daal neer in gunst!
Zweef om hem honor,
heilige Kunst!
Raak hem met uw vleugelen aan !
Laat over den dooden uw lever gaan!
Geef hem ziel, goof hem sprake!
De sluimrende ontwake!
De roerlooze heffe zich op!
Hij roepe ors to zamen!
Hij sta in ors midden,
Verheffe zijn stem!
Hij doe gedenken
Aan barge dagen,
Aan heilige urea.
Aan raad der wizen,
Aan moed van holder,
Aan trouw van vorsten ;
Hij wijze ten hemel Van waar de hulpe kwam .
III .
Men heeft u vaak benauwd, van vroege tijden,
Mijn Vaderland! en steeds uw val gezocht .
Men heeft u vaak benauwd en veel doer lijden,
Doer l}jden, maar riot overmocht.
Men heeft uw rug door ploegers diep geploegd ;
Die hebben wreed hun voren lang getogen,
En smart bij smart tot uw verderf gevoegd
God was uw kracht - hun wreedheid, onvermogen.
Hij telde uw tranen, zag uw blood,
En ram uw iced ter harte,
Oaf troost en hoop, geduld en moed
En 't einde van uw smarte .
Uw recht word riot door hem veracht ;
Zj}n oor vernam uw klagen ;
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Straks deed hij nit den zwartsten naeht
lien schoonsten morgen dagen .

q

IV.
Nog is het niet vergeten,
Al brak Gods hand ze stuk,
Het klemmen van de keten,
Het knellen van het juk ;
No g leven er die weten
Hoe bang der vri'e ziel
De zweep den dr fivers vie!,
Al ligt zil lang versmeten .
Dat van die bange tijden
De erin'ring niet verdwijn!
Den kindren der bevrijden
Moet ze eeuwig heihg zUn ;
Hun lijden en hun strijden
Met dieper dank herdacht,
Hoe meer zich 't nageslacht
In voorspoed mag verblijden .
V.

De wateren zijn tot de lippen gekomen ;
Wee Holland! wee!
De kroon is van uw hoofd genomen ;
Wee Holland! wee!
Uw Zonen vinden in verre streken
Een bloedigen dood ;
De moeders schreien, van smart bezweken,
Haar oogen rood ;
De wraakkreet der vaders stljgt tot de wolken,
De grijsaards scholen somber saam Uitgewiseht, uitgewischt is uw naam
op de rolle der volken.

Zet open de sluizen! Breek dammen en dijken,
Bruin over den laude,
Verbolgene zee!
Verslind onze steden, verstrooi onze lijken,
Verberg onze schande!
Wee Holland! wee!
Vi .
0 kalme WUsheid, vol vertrouwen,
Die daar, waar alles valt en stort
Een grond zoekt om weer op to bouwen,
En in geen storm verbijsterd wordt!

a
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Erntfeste Deugd van 't onbevlekt geweten
Van dringende eerzueht vrii en slordige eigenbaat!
En Moed, tot al wat groot mag heeten
Altoos bereid, geheel in staat!
Drievoudig snoer, niet haast gebroken,
Aan u hing Neerlands lot,
Ten dage dat een machtig God
Het woord der redding had gesproken .
Eere den Manner, die niet versaagden!
Eere den Vromen, die hoopten en waagden!
Eere den Wijzen, die waakten en wachtten!
Eere den Braver, die 't heerlijk volbrachten!
Eere het Drietal, die alley bewerkten!
Hun beeltenis praal
In blinkend metaal!
Eere den Velen, die steunden en sterkten!
De duurzame steep
Voeg hun namen bijeen ;
De zuile der eere vereenige en drage
Hun beelden en namen ten eeuwigen dage!
Be zuile der eere, door pieta to vernielen .
Vereeuwig den dank onzer dankbare zielen!

~

~~

VIL
't Besluit is genomen,
Het moedig besluit ;
Het uur is gekomen ;
Zij treden vooruit.
Het yolk stroomt hun tegen,
De vijand deinst ;
Nu spreekt alley wegen
Het hart ongeveinsd .
Oranje boven!
Laat hooren ! Laat hooren !
Orange boven !
De kleur van den Vorst
Aan hoeden en borst!
De vlag op den toren !
Oranje boven!
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VIII.
Al toeft de Vorst aan 't vreemde strand,
Z n hart is in zijn Vaderland !
Al had hem 't Vaderland verstooten,
Bet heeft reeds lang hem noode ontbeerd ;
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Hoe wenscht het dat hjj wederkeert
In 't midden van zijn landgenooten!
H j komt ; hij komt ; op alley bee!
Met bhjden golfslag voert de zee
Hem alley open armen tegen.
Wees dierbaar vaartuig! wees gegroet!
Geen ander bracht ons van den vloed
Een grooter schat, een wisser zegen.
H j komt! Daar is hij ! God is groot !
Aanscbouwt hem, Kindren! 't Hoofd ontbloot!
Gij Mannen! draagt hem op uw handen!
- hen juichtoon rijst, ddn feestgeluid,
En hof- en hoofd-stad roept hem uit
Alb

,HOOFD EN REDDER DEZER LANDEN . "

Ix .

Prins Willem! dat geen hart vergete
Wat gij voor Neerland hebt verricht!
Rust zacht in 't Delftsche grafgesticht!
Maar dat de laatste nazaat wete
Wat land en yolk, u zijn verplicht .
Geen hoog-gezag kon u bekoren
Dan afgeperkt met wijze hand ;
Uw wensch was „'t vRIJE VADERLAND" ;
Het staatsverdrag, door u bezworen,
yeas heilige Eendrachts zachte band .
Gj hebt een koningstroon bestegen,
op alley liefde en wensch gegrond ;
De oljven groenden : wear hij stood,
De gouden halmen ruischten zegen,
De bjen vlogen vrooljk road .
Het Oosten zond tiendubble gaven,
Tiendubble schatten wel to vree ;
's Lands wimpel vloog van zee tot zee ;
Daar was belooning voor den braven,
Verhooring voor der armen bee,
Uw Zonen stonden aan uw zijde,
De hand aan 't zwaard, het hart vol cooed ;
Voor 't land to sterven scheen hun zoet
Waaraan hun Vader 't leven wj~ dde ;
'
Twee helden van het echte bloed!

FEE$T-CANTATE.

Rust', rusts, o Vorst! uw koud gebeente,
Bij zooveel Nassaus, ongestoord!
Uw hart kloppe in uw afkomst voort!
Uw beeld versiere ons denkgesteente ;
Uw lof wordt nimmermeer gesmoord.
X.

Het juk is afgeworpen,
De dwmglandj gestuit ;
In steden en in dorpen
Breekt vroolijk levee uit.
Aan Amstel, klaas en Schelde,
Aan R jn en IJsselboord,
Heerscht b1jdschap op den veide
En binnen vest en poort.
En 't road, aan al haar stranden
Besproeit de Zuiderzee
Wear NEDERLANDSCEE landeII
In vrijheid en in vree .

En op de groote wateren
Doet, als in vroeger dag,
De wind hat dundoek klateren
Van Neerlands vrije vlag.
XI.

Nederland is hersteld,
Is hersteld in de rife der Staten,
Is verlost van hot vreemde geweld,
Is bevrijd van die 't smaadden en haatten .
Nederland is hersteld ;
ZUn rang en zjjn ear zjn herwonnen .
Nederland is hersteld ;
Een meows tied is begonnen.
Nederland is hersteld!
Trompetten, klaroenen, kanonnen,
Vlaggen en vanen,
Dankbare tranen
Stift der Historie, vermeldt :
,~NEDERLAND is HERBTELD !"
XII.

Des Heeren hand heeft groote dihgen
Aan land en yolk gedaan ;
Dies last ons, hem tar ears, zingen .
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En dankbaar tot hem gaan ;
Nu, daar wij vrool jk juichend maaiden
En droegen in de schuur
Wat wij met zooveel tranen zaaiden
In 't bang beproevingsuur .
,Ons schild en ons betrouwen
zijt gij, o God en Fleer!"
Op u b1jft Neerland bouwen ;
Verlaat ons nimmermeer!
Laat ons godvruchtig blijven,
U dienen t' alley stood,
Al wat onteert verdrijven
Van Neerlands vrijen grond!
Behoed den Koning, Heere, Heere!
Behoed des Konings Zoon!
Pat elk van ons zijn schepter sere,
En schrage zijnen troop!
Bewaar ons vrijheid, rust en vrede,
Versterk onz' eendrachtsband
En neig uw oor tot elks beds
Voor Vorst en Vaderland!
XIII .
0 bloem van ooze steden
Die, tusschen bosch en zilten vloed,
Rjk in bekoorljjkheden,
Tw vijverzwanen voedt!
Bevallig 'S Gravenhage,
Verblijf van vorsten, vorsten waard :
Hoe klimt van dag tot dage
Uw schoon voor 't oog der aard.
Uw pleinen en uw parken
Breidt ge immer uit, bjj 's hemels gunst,
En toott ze met de werken
Der nooit volprezen Kunst .
Gelukkigste der steden,
op zooveel sieraad prat,
V1at rijk gesehenk wordt heden
Gevoegd bij uwen schat!
Een muil rijs tot de wolken
Aan 't Seheveninger stand :
Ook gij verkondigt thane den volken :
„GOD REDDE N EDERLAND . "

a

FEEST-GANTATE .

De hulde, lang ontworpen,
Verbergt zich langer niet ;
Uw Stirums en uw Hogendorpen,
Uw van der Duyns is recht gesehied.
En Neerlands uitverkoren,
De Vorst door elk begeerd,
Staat in uw midden als herboren,
op 't voetstuk, dat hem dankt en eert
XIV.
Stijg tot den hemelboog,
Schitter voor alley oog,
Opgericht teeken!
Steep der gedachtenis,
Houd in ons midden wacht,
Blijf ons, bjj dag en nacht,
Blilf tot het laatst geslacht
Van al wat Hollandseh is
Tuigen en spreken!
Gij toont de schoonste Namen

• dat ~jj simmer, nimmermeer
Het nageslacht beschamen,
Maar prikkelen tot eer !

Gij moogt met Beelden priiken
Van Vorst en vorst1 eke Edellien :
• dat zij manses om zich zlen,
Die bun in deugd geljjken .
Gij voert veel Wapensehilden,
Met Nassaus schild . . . .
„JE MAINTTENDRAI !"

Met Nassaus Schild in schoon verband
• dat zi nooit jets anders wilden
Dan 't heil van 't EENE VADERLAND !
Op uw top prijkt de Leeuw
onvervaard, vrjj en groot ;
Pat God hem beware, zoo kept hid gees nood!
Stijg tot den hemelboog,
Schitter voor alley oog,
Opgericht teeken!
Steep der gedachtenis,
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FEEST-CANTATE .

Houd in ons midden wacht
Blijf ons, b j dag en nacht,
Bl}lf tot bet laatst gesiacht
Van al wat Hollandsch is
Tuigen en spreken !
Sta op uw breeders voet,
Sta in de stormen vast,
Lijd van geen winter last,
Splijt in geen zomergloed,
In alle wind en weer,
Strek tot uw Makers eer,
Wek kracht en cooed!

xv .

Dat in ons midden
de Trouw volharde,
de Kloekheid pal sta,
de Wijsheid woon,
De Deugd regeere,
de Godsdienst wake,
de Dank zich toon!
De toekomst brenge
voor schoone blaadren
in 's Lands Historie
de rijkste stof !
De Kunst omstrengel
bet hoofd der helden
met de eelste kransen
uit haren hof !
Aan al wat groot is,
aan al wat goed is,
aan al wat schoon is
zij hulde en lof!
De plaats der eere
de vrije lucht,
bet licht des bemels,
't ontzag der volken,
van eeuw tot eeuw,
Neerlands Maagd, Neerlands Leeuw !
aon zta MET ONS!

KVI.
Is God met ons, wie zal tegen ons zijn?
Wie tegen ons vermogen?

33?

FEEST-CANTATE .

Gerust in hem,
st}jg met luider stem
Het feestlled naar den hoogen!
Stort uit mijn yolk, stort uit uw hart,
Laat bhjde vivats rijzen!
Vervul de lucht
met uw zang en zucht
Met liefde- en vreugd-bewjjzen.
De KoNINO leaf! die d' eersten steep
Gelegd heeft van dit eergesticht .
Vast sta zijn troop !
Hel blink z jn kroon !
De schepter val hem hcht!
Do KoNniaIN, wier vriendl jk oog
De kroon versiert, haar yolk verbljjdt,
De deugd vereert,
De kunst waardeert.
Z}j leaf, van zorg bevrijd!
De KR00NPRINS leaf ; dat over hem
De geest der groote Vaad'ren koonl!
Lave elks Loot
En Stamgenoot
Van d' oude' Oranjeboom!
Prins FREEDRIK leaf, wisps weak de zuil
Onthntd heeft en aan 't oog vertoond !
De Hemel spear
Het g4jze haar,
Wear Hij zjjn deugd mee kroont!
De KUNSTNAAR leaf, die 't werk ontwierp!
De KUNSTNAAR leaf! die 't werkvolwrocht!
Elk die z}jn tijd .
En kracht en vhlt
Aan d' arbeid leenen mocht!
Het VADERLAND, hat YADERLAND,
Ons dierbaar NEERLAND bloeie en leaf!
Met WEST en OOST,
Wear onverpoosd
Z}jn Vlag en wimpsl zweef!

2?

GEMENGDE GEDICHTEN .
ZESDE BUNDICL .

ONSTERFELIJK,

zal immer blinken ;
't Echte lied
Sterreft niet,
Eeuwig bl}jft het klinken.

DICHTRENNAAM

nimmer sterven,
Heldenaard,
Ridderzwaard
Nooit Zijn eerkrans derven.

KRI.Ta8MANSEER Zal

blijft altjjd spreken;
Vroeg en last
Uit dit zaad
God Zijn Kerke kweeken.

MARTLAARSSLORD

gaat nooit verloren ;
Lang miskend
Zal ze in 't end
Als 't gesternte gloren.

EEDLE DAAD

wordt nooit vergeten ;
't Laatst geslacht
Blijft met kracht
Schelmen schelmen heeten .

VUIG PERRAAD

GOD LAAT GROEIEN.
God last groeien ;
Die groeien laat is God .
Waar roos of lelie bloeien,
Waar zaadje of blaadje bot,
Daar staat de naam to lezeri,
Waarmee verblinding spot .
Die groeien last is God .
Wie zou het anders wezen?
Zijn almacht zjj geprezen!
Zijn goedertierenheid
Zij eeawig lof bereid!

L

GOD LAAT QROBIBY.
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God lawt groe ien,
Gezegend al wat GROEIT !
De levensstroomen vloeien
Daar vol en onvermoeid ;
De levenskrachten werken
Daar dat men 't ziet en tact,
Gezegend al wat roast!
Het doet ons God bemerken,
Den Levenden en Sterken,
Die niet slechts HEBFT en GiEEFT,
Maar wER$T in al wat leeft .
DE OPPEEZALE .

En als z}j ingegomen waxen, gingen zij op
in de opperzaal, daar zu bleven, [namely]
Petrus en Jacobus, en Johannes, en Andrews,
Philippus en Thomas, Bartholomens en Mat .
theus, Jacobus Alphei [zone), en simon Ze .
Iotes, en Judas de broeder van Jacobus.
Doze alien waxen volhardende in 't bidden
en smeeken, met de vrouwen, en Maria de
moeder van Jezus, en met zi jne broederen .
HAND . I :13, 14.
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God last groeien ;
De , groote God alleen.
Wig zaaien en besproeien ;
Maar wasdom geven ? Neen.
Wij vragen, vorachen, zoeken,
In weetlust, nooit gestuit ;
1V j vlnden namen uit,
En schriven ze in de boeken,
Maar wlnden 't in geen doeken :
a Ook zelfs wat groeien is
,,Blijft Gods geheimenis."

C

S

DE OPPgRZALB,

Ken huivering van eerbied schokt m}jn leden,
Als ik met miln gepeis
Jeruzalem bereis,
En 't waag, atille Opperzaal, u in to treden .
Daar zitten zij terneer,
De vrienden van mijn Heer,
Zich sterkende in eendrachtige gebeden .
Mijn heillga verbeeldlng scherpt haar oogen,
Dat ze onderscheiden ziet .
flu
Is dit die Petrus niet,
Die
Z}jn kudde wear zal weiden molten? I)
1 ) Jeh . 91 :16 en vervoig.

,
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DE 4PP&RZALE .

En naast hem, in dien kring,
Ons alley lieveling,
Die 't hoofd op 's Heilands borst had neergebogen .')
De ziei,waar Been bedrog in werd gevonden,"
Spreekt, dunkt mij, uit dit oog . s)
Dear zit hid, die zich bong
Near 't heihg merle van des Gekruisten wooden. 3)
Mjj trekt de kruin vooral,
Die 't eerste vallen zal
Om bloedend zijn geloofstrouw to verkonden . 4)
Ziehier, die 't vroegst het Godslam zoo bescheiden
Navolgde waar hij trad,
En straks het voorrecht had
Een broeder op dien goeden weg to leiden . 5)
Zie hier den Tollenaar,
op de eerste roepstem klaar
Om lief en leed met Jezus to verbeiden, 6)
Toont niet dit oog, waarin de vonken gloren,
Van no3 bedwongen gloed
Eens IJveraars gemoed? -- 7 )
Ziedaar den mood, die ongeloovige ooren
Genes door 't r Kom en Zie !" 8)
Ziedaar de lippen, die
Het ,Heer, toon ons den Vader!" deden hooren .')

En 't ongeduldig woord : ,'fat mag het wezen,
Dat ge u aan oxs verklaart,
En geenszins openbaart
Aan al des werelds volken ?" 't kwam uit dezen . 1 °)
Nooit hoorden w}j de stem
Des broeders nevens hem ;
Ook dien nochtans had Jezus uitgelezen .
Dit z}jn z}j ; dit de mannen, zoo versekeiden
Van gaven, aard, en naam,
Gewaardigd al to zaam
Zijn godl}jk Evangelic to verbreiden ;
In Zone school gekweekt
Tot martlaars -- Een ontbreekt . . . .
Helaas! waar is 8 de plaatse" des misleiden? ")
Gelooft g j nu, gij, Broederen des Heeren?'$)
En voegt ge ii in den kring,
') Joh.

21 : 20 .

°) Joh. 1 : 41, 42 .
8 ) Joh.1 : 46, 47.

') Joh . 1 :48.
3) Joh. 20 :27 .
4 ) Hand. 12 : 1, 2 .
°) Matt . 9 :9.
7 ) 8imon Zeldtes, d, i. de IJveraar .
') bk. 14 : 8 .
lo) Joh .14 : 22.
") Hand
.1 : 25.
_") Joh .7 : 6.

VIE$ ENGELEN.

Die van zijn Geest ontving 1),
Nadat ge op aard zjln aanschijn moest ontberen ? 0 Moeder, welk een feest
Der ziele! Hier geneest
De wood, die 't zwaard u sloeg, niet of to keeren .
H j voer ten hemel in, dies gij zaagt slachten,
En die u van zijn krais
Den zoos wees, in wiens hues
En hart een plaats was voor de diepste klachten
Der moedersmart; maar nu!
De Zoons OMEINGEN u!
Dit overtreft gebeden en gedachten .
En met u zijn de Zustren ; deze ,,Vrouwen!"
Haar liefde liet niet af,
B j bloedig kruis nosh graf.
Pat spelt mij bier bet aanzijn dier getrouwen?
Dat Jezus z}jne kerk
Ook door bet stille werk
Per moeder- en der zusterhand zal bouwen .
U Kleine schaar in de Opperzale ! Vrede
Zij u ! - Voorspoedig zal
Uw bonderdtwintigtal
Zich verVeelvuldigen bij de eerste schrede,
Die gij daarbuiten zet ! 2)
Volhard in smeekgebed!
Ties dagen, en de Heer verhoort uw bede .
Dan dales al de krachten, lichen, gaven
Des Geestes op u seer,
Ten teeken dat die Heer
Zen heerlijkheid, door u, voor de aard wil staves .
Dan sch jnt de groote zon ;
Dan zal de voile bran,
Door owes dienst, den dorst der volkren laves,

VIER ENGELEN.
(Een Recitatief).

Wie is de Engel, die daar komt?
Zijn naam is LEVEN.
Wat zal hid ons geven?
Wat brengt bij., onder zijn vleugelen mee?
Stri,jd of vree?
1 ) d0h. 20 :22.

2) Hand. 2 :41.
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ENGEL~cx.

Spaart uw vragen.
Plechtig zullen
Een voor een
Alle dagen
Zich onthullen
Zijn verborgenheen .
Een voor een
Zal, b}j 't levenwekkend prikkelen
Van elk volgend morgenlicht,
Bloom- op bloemknop zich ontwikkelen,
Gistren dicht,
Heden ontloken, ontploken, ontvouwd,
Met een meows geheimnis in 't harts van good .
Staat op en nadert onbeschroomd,
Brengt hem uw groete en eeren ;
Gezegend is hjj, die daar koomt,
Koomt in den naam des Heerenl
Wie is de En gel die daar komt?
Zijn naam is vREUOD.
Zijn aangezicht glinstert van eeuwige jeugd.
Rozerood als 't morgenkrieken
Zijn aan ziln schoudren de donzige wieken ;
Bhjde als de dag
Is zijn lieflijke lack ;
Ketenen zullen ztjn zilveren voeten,
Ketens van liefde ze kluisteren moeten,
Zal hij wat blijven en stifle staan .
flij komt om to gaan ;
HI gaat om to keeren ;
H}j keert somtijds als SMART vermomd.
Om t even, wia zullen hem danken en eeren .
Gezegend is hij, die daar komt
Komt in den naam des Hesren 1
Wie is de , Engel, die daar komt?
Zijn naam is LEER.
Staat op en treedt
Hem te~~gen om eerbiedi hem to ontvangen,
gust hem de harde hand en hoot
Hem welkom, sehoon met bleeke wangen,
Hij zal blijven ;
Den helderen hemel verdonk'ren ;
Hij zal blijven ;
Lang zal do dag zj}n, nog langer de nacht,
Tot dat, in zjjn scha'luw, de task is volbracht
En de kroon in hot duister gaat flonk'ren .
Treedt toe, treedt toe neemt met eduld
Den kelk, dien hij u langzaam volt
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LIEFDE TOT J$ZU8.

Zen alsem zal niet deren ;

't Is artsenij ..
Voor u en m}l, .,
Maar wat hat z j Gezegend, gezegend, gezegend is hij,
Die komt in naam des Heeren!

Naar Lii

Pie is de Engel, die daar komt ?
Z jn naam is DoOD.
Weest niet vervaard,
Maar den schedel ontbloot!
Want ~" staat voor een koning zoo machtig en grout,
Den machtigsten koning der aard .
Glinstrend en kil als hat kills zwaard
Hot kills zwaard, dat u zal vellen,
Is 't oog, dat u in de oogen staart,
De lath, die u geruet wil stellen .
Bedwingt uw vreezen!
Mistrouwt hem niet!
Het is geen kwaad, dat u geschiedt ;
Hjj komt u bevrjjden ; hij komt u genezen,
Verbeidt uw lot!
Wilt ook in dezen
Gezant van God
Den Zender saran,
En roept, daar zucht en klacht verstomt.
Gezegend is hij, die daar komt,
Bumf in den naam des Heeren!
ADKL41D

PxocTEn.

LIEFDE TOT JEZUS .
Naar een lied nit de

(van
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Baerthe de Kluizenaar8ter .)
Hoffman v. F . Niederl . Gei Q. Ueder des

xv. Jahrh . No . 92.

Horse Beig. %. 182,

Hooge vreugden zijn hierboven
En in eeuwigheid,
Waar de heilgen Jezus loven,
Die h pleats bereidt .
Mi nen Heiland to behagen,
Kiss ik voor mile deal ;
Dear voor sterven ells dagen
Is mjj niet to veal .
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Die des Heilands vriend wil blijven,
Zoekt met veel gebeen
Uit zijn boezem weg to dr jven
Lust en ijdelheen .
Die zjn Heiland mag beminnen
Uit een rein gemoed,
Ziet zijn wear geluk beginners,
Al zijn schuld geboet.

~
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Die zjjn Heiland toe mag hooren,
Diens geluk bekhjft ;
Want zjjn hart heeft uitverkoren
't Goed, dat eeuwig blijft.
S
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G

Die vrf,~ moedigst ken betuigen
Dat hjj Jezus mint,
Zal ootmoedigst nederbui en
Volgenals een kind.
Die voor Jezus ken verzaken
Eigen wil en wenseh
Welk een loon hem rijk zal makers
Raamt geen zondig menseh .

Die ears Jezus 't hart bl}jft schenken,
Smaakt het zoetste zoet ;
Al Gods wegen, woorden, wenken
Zijn hem even goed.
(~
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Hem to zien, den Heer der Heeren,
In zijn heerl}jkheid ;
Daarnaar strekt zich mijn begeeren, -~
Ware ik slechts bereid !

S

Wat is ears de vreugd gelegen
Van een nieti a aard 2
't Innig hart vliegt Jezus tegen
En wil hemelwaart.
VERZEN.

De verzen zijn bokalen,
Waarin een dichter zjjn gedachten get.
Een vers is goed of niet,
Naarmate t vol is tot den rend, then niet ken helm,
Of over-vliet.

~~
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EOEPBTEM. - AAN ZEKEBEN OUDEN BOOM .

ROEPSTEM .
In bangs dagen .

Haast, haast u, berg u, vlucht in de Ark !
Laat geen Behouder wachten!
De doodsschicht vliegt des daags naar 't mark,
De pest verpest de nachten .
Vlucht, vlucht in de Ark! De vloed stijgt hoog ;
Laid bruisen storm en baren ;
Zwart is hat zwerk ; toch kan uw oog
Die toevlucht nog ontwaren .
Treed in, treed in! Is 't sans to last,
Dan blilft gj eeuwig buiten ;
De dear, die flu nog open staat,
Is op hat punt van sluiten .
Nur hat Engelsch .

AAN ZEKEREN OUDEN BOOM .

Ligt de bijl aan uwen wortel, Boom der boomen
Opgekomen uit een heihg zaad,
In wiens loaf de vooglen vroeg en last
Nestlen zouden en tar rusts komen?
Meant men dat gij nutloos plaats beslaat?
Hoopt men gansch geen vlucht meer van uw loten,
Breed, maar al to welig uitgeschoten?
Schaadt uw lommer aan hat jonger hout,
Waar een nieuw gesla .cht zijn hoop op bouwt?
Ach wat krak, waar gij wordt omgehouwen,
Walk een smak zal 't geven, als gij zwicht,
Walk een yak zich opdoen aan 't gezicht!
Ja, men zal ten lichten hemel schouwen
Maar verblinden zal voortaan zijn licht,
En verbrandend zal de hitte gloeien,
En de ruigte en 't klemmerkruid verschroeien,
Dat veal loofa en weinig wortels heeft,
Van den drop slechts levend wat hat leeft.
Doch men krijscht ; ,Last ons den boom verderven!
,Voor 4jn stain en takken geen gent!
„Wat to lang gestaan heeft, staat tot scht
„Wat zijn t}jd heeft overleefd most sterven.
„Roes hem uit, dat zelfs Zion naam verga!"
Glinstrend rijst de bjjl voor alley oogen,
En
de zwarte misdaad wordt voltogen?
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MAN VAN DEN DAG . - IN SCHOONMAAH$TIJD.

Neon, mien Boom! 't is vruchtloos U bekampt!
GIJ groeit voort ; de schendige ABM verlamt.

J

S

Svellerla non puote,
Se da' cardini snot non evelle ii Mon4a .
FBANOEICO tiTLNm.

MAN VAN DEN DAG.

Voor u nit, voor u nit bruisers de baron ;
Achter u, achter u sluit zich de stroom ;
Rechts en links, rechts en links knielen de scharen,
Waivers de kransen en trillen de snaren ;
Achter u, achter u eindigt de droom .
Bij uw graf, om uw graf staat men verslagen,
Storten bewondraars met vrienden en magen
Lofspraak en klachten om't hartlijkst en grootet,
't Graf wordt gesloten - onmisbre! w}j weten,
Heftig geprezen is haastig vergeten,
Luide gekreten is spoedig vertroost ;
Snel is de keer van bewogen gemoederen ;
Al to laid, al to laid loofden de broederen ;
Al to stil, al to stil houdt zich hun kroost.
IN SCHOONMAAKSTIJD.

De man, die op den schoonmaak knort ,
Heeft goon verstand, mevrouwen!
H j doet uw schoonste deugd to kort ;
Pat deed hi ooit to trouwen?
Voor m}j, 'k vergrijp mij nooit zoo grof,
Maar zing uw lof,
Omringd van stof,
En denk hot vol to honors .
_

Uw netheid doet ons tweemaal 's jeers
Ter baaierd wederkeeren ;
Al durst dit hear bewonderaars,
Ik blijf uw mood vereeren .
„Tohoe wabohoe," hebt geduld!
Eer drie pear woken zijn vervuld,
Lie den eons wet gij zeggen zult,
En wet u deem, n4jnheeren !
Dan zien wij, na 't verwoedst geklop,
Uit wolken stofs en stroomen
Van golvend vocht en schuimend sop,

,

YERBBTBB, IN VERBITTBR NIET . - EEN (IOEDE BARD VAN LAVATIR.

Onze oude wereld wader op
En boven water komen .
't Is alley holder als ears glass
Een frissche gear van kalk en was
Wordt overal vernomen .
En wat verscheurd is - is verscheurd,
Wat weggevaagd - gevlogen,
Wat afgekeurd is -- afgekeurd,
Ann alley bilk onttogen.
't Vernieuwde . . . (Val niet! Deze mat
Is wel wat glad! . . .)
Zal uw geluk en jet of wat
De nieuwjaarsschuld verhoogen.
VERBETER, EN VERBITTER NIET.
Verbeter, en verbitter niet ;
Toon goedheid, toon vertrouwen!
Een oog, dat scherp, maar zuiver ziet,
Kan bjj hot kwade, dat geschiedt,
't Aanwezlg goede aanschouwen .
Rechtvaardigheid alleen behoedt
Hot zwakke voor versterven ;
Miskenning dooft den laatsten mood
En helpt den strulkelenden voet
To wisser ten verderven .
G j zaagt wel menig strijdgenoot,
Getroffen door des vjjands lood,
Herstellen van de wonders,
Waarin men wjjn en olio goot,
En die, al was de hoop nlet groot,
Verpleegd word en verbonden.
Maar waar men zei : ,Zoo good als dood!"
En hem op 't veld liet smachten,
Was met veal hail to wachten .
EEN GOEDE RAAD VAN LAVATER.
Vertrouw hem weinig, die to mild,
Met zoeten lath en streelend woord,
Aan Jan en en Alleman verspilt
Een lof, die enklen slechts behoort ;
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Maar eindloos minder nog den man,
Die alt}jd rondziet of h j niet
lets vindt dat hj berispen ken,
En liever schrolt dan hulde biedt ;
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OW TIJD.

Naar ADILAIDB

En allerminst en allerlaatst
Het onverschillig koud gemoed,
Door nets geergerd, nets verbaasd,
Dat enkel trots en twijfel voedt .
Axis

PsoCTEB.

Uw TIJD.
Wilt , e ooit jets goeds beginners ;
Uw tied moot g}l beminnen,
Uw t}jd ; een andren hebt gjj niet .
De vorige verdwenen,
De aanstaande is met verschenen ;
Bemin hot geen gjj voor u ziet.
Vertw jflend ears hot Heden,
To levers in 't Verleden,
Wat is hot anders dan
Eon schaduw to vergoden,
Den levenden to dooden
Voor d' afgestorven man?
,De Toekomst" . . . Neon, m jn vrindenl
Daar is goon hoop to vinden
Dan wear men liefde vindt ;
De moeder to verachten,
Is weinig goods to wachten
Van 't ongeboren kind .
,Mijn tjjd heeft veel gebreken" . .
Daar moogt g}j tegen spreken ;
Ik bid u, vlei hem niet.
Maar goeds kunt g}j niet stichten
Zoo lang men, in uw richten,
Geen richter, maar een vijand ziet .
Wilt g j uw tjjd bestieren,
't Is beter dan hem vieren,
Hem vol~en als z}jn knecht ;
Maar hartlljk moot gij wezen
En in uw oog doers lezen
,Ik deed u gaarne recht."

IN HST NIJENBIIBGBCHE BOSCH . - „HENNIS 18 MACHT . "
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Beleedigend beklagen
Heeft niemand ooit dose slagen
Tot winning van 't gemoed ;
De scherpe hekelroede
Veroorzaakt lead of woede,
Maar doet den minsten harten goad.
Slechts hij mag alles zeggen,
Die in zijn toon kan leggen
Het harts van een man,
Door liefde altild rechtvaardig,
Grootmoedig, edelaardig,
En die in alles komen kan .
IN HET NIJENBURGSCHE BOSCH .
Aan m jne Vrouw .

Zoo kirde de tortel, zoo geurde hat kruid,
Toen ik hier u mijn min heb beleden ;
Zoo speelde hat zonlicht door 't bladrijke hout,
Toen ik hier u den nood m}lner ziel heb vertrouwd,
Uwe hand in de n4jne is gegleden.
u

Tien jaren verliepen, vervlogen veeleer ;
Onze liefde, ons geluk was gestadig.
Eenmaal DBEIGDE, eenmaal GING er een zwaard door n4jn ziel,
Eenmaal was 't of, in u, mij bet levee ontviel Maar God spaarde u en bleef ons genadig .
Sinds leeft g j, rinds straalt ge, in onscbendbare jeugd,
Als een beeld van ezondheid mij tegen ;
In uw oogen de tinthng van levensgenot,
Op uw lippen de lath van den vrede met God,
Op uw voorhoofd bet mark van zijn zegen .
NoG tien jaren, mijn dierbre ! Is bet levee niet zoet

C
u

Voor wie 't zoetste des levees niet derven?
Nog tien jaren ; nog twintig (of vraag ik to veal?),
Met den hemel in 't harts en met u tot mijn deal,
Om daarna in uw armen to sterven.
n KENNIS IS MACHT ."
Kennis z}j macht : , geen macht is goad geplaatst,
Ten zij er Wjsbeld z}l, er boven, of er naast.

6T1I EN SII9. - LAN EEN PAS G ELEEBDE.

DE WILQ LAN KiN .

STAR EN KUS .
Een star voor 't voorhoofd van den ?fan .
Een eerkrans voor zijn haren,
Die, in een nacht van donkerheid,
Een licht van kennis heeft verspreid,
En 't duister op doen klaren!
Een kus voor 't voorhoofd van de Vrou~,
Door englenmond to geven .
Die kindren van een edel blood
In eedlen geest heeft o gevoed,
En in bun ziel bl jft even!
AAN EEN PAS GELEERDE .
Beschimp goon voorgeslacht, omdat hot weinig wish
Van 't geen 't onmoogl jk weten konde,
En mask 't niet tot zoo groot een zonde,
Zoo 't slechts vernuftig heeft gegist .
Zoo gjj, wiens wijsheid bjj 't vergaderen
Der vrucht van andrer arbeid bljft,
Geleefd hadt in den tijd dier vaderen,
Wier vonnis uw verwaandheid schr jft,
In ons waar 't simmer opgekomen
Met u to spotters, naar ik acht ;
Want vriend! van heden van uw kracht
Heeft nooit hot volgende geslacht
Den seam of eenig woord vernomen.
DE WILL AAN EEN DICHTER .
Zie bet dichtstukje getiteld ,,Wilgen," in

~Kunrtkrengk" ; 1869. Aft. 3. bl . 9 .

Wat maakt gij, in uw sehoone zangen,
Wear ears ik willig , hulde doe,
M j nit, als deugde ~k nergens toe,
Dan om uw harp aan op to hangers?
Schoei ik de voeten van den schamelen
Niet trouw en , zorgljjk met mijn bout?
Doe 'k, als mijn bloesem zich ontvouwt,
Gees overvloed van honig zamelen?
Want bloesems draag ik, talloos voles
En van de beaten, die al vroeg,

die
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IN NET DIACONESSENHUIS TN UTRECHT .

(Al zijn ze ,een maagd" niet mooi genoeg
Den smack der jonge bijen streelen.

I),

Beschermen mijn gevlochten tw jgen,
Al steun ik tempeldak nosh wand, )
Niet heel een dierbaar vaderland,
Wanneer de fells waatren stijgen .
Een loflijke eik schaff' boom en duigen,
Tot bergmg van een kostbaar rat ;
Maar mijne hoepels vormen 't vat
Zoo nuttig zijn ze, die zich buigen .
En schoon ik zaag nosh sehaaf verdrage,
De draaibank nosh den vuurha,ard then,
Toch wil ik van een Richter zien
Pat hij van mij met lof gewage.
Of is MIJN houtskool niet de bests?
(Getuig, vermeld bet Kunstkroni'k .
Waard dat een Rubens, een van Dijk
Daarmee zijn meesterstukken schetste?
IN IIET DIACONESSENHUIS TE UTRECHT .
De hemel doe zijn zegen dalen,
Zijn gunst bekl jv'
Op dit Bethesda en zijn zalen,
Veel meer dan vjjf"!
Zijn Englen zende hij, zljn krachten,
Tot hulp gereed,
Voor hen, die hier genezing wachten,
Uit ziekte en leed!
En Jezus zelf doe, in hun midden,
Zijn aanzrjn kond,
„De maagd, die wenscht een krans to winder,
Waar mee ze borst en lokken tooit,
West in uw groan geen bloem to vinden,
Gear bloesem die zjn knopje ontplooit "
Wilgen.
„De priester, die 't gewelf ziet zakken
Des tempela, wear h}j de offers biedt,
Zoekt staf en stern, maar nit uw takken
Bouwt hU de hechte pilaars niet.
Alieen de dichter, die zijn zangen
Niet voor de wereld zinger wil,
Komt can uw tw jgen 't speeltuig hanger ;" enz.
Wilgee .

352

VADERLAND8CHE LEUZTN .

En make er, op 't ootmoedig bidden,
De ziel gezond!
Men hoore er 't ruischen Zjjner schreden,
Als Troost en Baat
Voor doffen geest en kranke laden
Hier ommegaat!
Men voel de aanraking Zijner handers,
In 't zacht geduld,
Dat daaglijks, binnen daze wanders,
Zijn teak vervult'.
Men zie Zijn llefde in de aangezichten,
Zoo blijde en stil,
Van die hier moeilijk werk verrichten,
Om Zjjnent wil!
Men smake er, b j de vela zorgen
En zware task,
In bangers nacht en droeven morgen,
Jets van den smack,
Der vreugde, die in 't hart zal stroomen,
Als 't uur zal slaan,
Waarin de Heer zal wederkomen,
En zeggen : ZUSTERS! WEL GEDAAN!
VADERLANDSCHE LEUZEN.

,Je maintiendrai." De Koning love!
Een dankbre patio schraa zi n troop!
Hear liefde is perel can ztjn kroon .
,Je maintiendrai." De Koning lave!
,Viva le gueux." De Vrjjheid bloeie!
Oranje in 't hart en niemands knecht!
De vrijheid is hat HETLIGST recht.
» Vive le gueux." Zij bloeie en groeie !
„Eendracht maakt macht ." De Vrede blwe!
Eon vorst, ~dn yolk, eon wet, ~dn wil !
Geen Godsdien8ttwist ; gees Staatsgeschil!
,Eendracht maakt macht!" Haar werk bekljve!
,God zij met one." Alleen ZiJ n zegen
Geeft can ons pogen kracht en klem .

GOD ZIJ MET ONS, EN WIJ MET HEM!
GOD ZIJ MET 0N8, IN noon EN TEGEN!

w
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$ LEVENS DUEL . - IN DEN ZONER.
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'S LEVENS DOEL.

,late to zijn, jets to 4jn is de droom van den knaap,
,En de worstljng des mans, jets to worden ;
Maar op eons overvalt ons de oneindige slaap,
• Terwjll we ons de lenders nog, gorden.
ENI$TS GEWEEST, NIETS GEWORDEN,' schrjlf dat op de zerk
Die hat stof van zoo menig komt drukken,
• En gjj, volgend geslacht! drUf uw vruchteloos work,
,Tot ook gij voor uw noodlot moat bukken ."
,Is de doodslaap hat einde, is eon graf hat besluit,
,Walk eon ijdle vermoejing is 't levee!
„Altjjd haken naar morgen ; hat heden voorujt
,Met begeerten, gedachten, en streven . . .
• E n de toekomst is NIETS, is eon eeuwige nacht,
,Is eon slaap zonder droom, zonder woolen?
,0 ni jn God! walk eon spel met hat menschl jk geslacht
,Met de wezens, die denken en voelen ."
!
reed is eon God, eon 0neindi •
Die den eindigen east bet doers worde Geest
Geen wreedaardige scherts is zjn oogmerk geweest,
Maar eon school tot verhevener orders .
Neean bet aan, wat de stem in uw boezem u zegt,
En ehoorzaam, de drjlving des geestes, .
En 't krjjgt alles zj~n doel, zjn gewicht, en zjjn recht,
Wat tot hiertoe uw kwelling geweest is.
Neem bet aan! Zet uw voet in de wagon van Gad, -. En bet licht gaat u op uit de nachten!
Wjjs 1 bet of -- en verga in uw redenloos lot,
.1w onvruchtbre verspilling van krachten.
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IN DEN ZOMER .
O last mjl dwalen, last mjl dwalen
Door akker, veld en dreef ;
Last me onbekommerd ademhalen
En voelen dat 1k leaf!
Laat m j de klare beak zien vloeien
Door dit vergeten dal,
Waar schoone bloomers eenzaam bloeien,
En niets ze storen zal!
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Last mjj de lieve zonnestralen, ~
Vans hemels hoogen traps,
op
enkel schoonheid peer zien dalen,
r
Die zettende in haar glans!
23
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IN DEN ZOYER .

Laat, in does kostljjke oogenblikken,
De zachte harmonie
Mjjn zinnen en mijn ziel verkwikken,
Van 't geen ik hoore en zie!
Het windje strijkt langs ritslend loover,
Waarin eon vogel fluit ;
Het bijtje gonst met wellust over
't Naar bong riekend kruid ;
Het speelziek vischje, 't stil geklater
Verstorende der bron,
Vertoont zijn schubben boven 't water,
Die ghnstren in de zon .
En al wat ademt, ademt vrede
En rust en stil genot,
En dealt mijn hart de kalmte mode
Van zon gezegend lot ;
En alles vraagt of seh jnt to vragen,
Lucht, water, plant en dier
,Mensch, die gevoelt! van welke slagen
,Klopt U de boezem her?"
Laat, last mj' bier den tijd herdenken
Van 'sevens morgenrood,
Teen mots bet vol genot kon krenken,
Waar 't hart van overvloot ;
Toen alles licht was voor mijn schreden,
En bloemen voor mijn voet,
En knoppen, die zich opendeden .
Zoo rijk van geur en gloed .
Laat, last mid, uit de rust van heden,
Terugzien op den strild,
In 't diepst des boezems uit estreden,
In 's levees heetsten t d!
Er vielen slagen, vielen women,
;
Al bracht goon voorhoofd ze nit
Z}j zijn genezen en verbonden,
En hellrg is de butt.
Laat bier mijn hart zich voorbereiden
op d' avond van mijn dag,
Die, ear men 't wacht, zijn schaduw spreiden,
Zen koelte brengen mag,
Mijn bloemen voor mijn oogen sluiten,
Mj,jn zon doen ondergaan,
Mn arbeid en genoegens stuiten,
Het seheidensuur doen slaan .

WAT GFET~F IH OBI EEN WERELDDEBL.

GEBONDEN 3TIJL.

Och of mij in een oord als dezen
De sleep bevangen mocht ;
Mijn laatste rustplaats bier mocht wezen,
Zoo stil en onbezocht ;
Mijn sluimren, Onder gindsche zoden,
Waar langs hot beekje zwiert,
En afgezonderd van de dooden,
Wier graven men versiert!
Dat

de liefde tusschenbeien (De liefde ; zij-alleen!)
Een stillen traan bij 't graf mocht schreien,
Waarln mjn asch verdween,
Maar ook bekomen van hear smarten,
Vertroost en apgeleid
Tot een zoet voorgevoel des harten
Van 't stil geluk der eeuwigheid.
BIER

WAT GEEF IK OM EEN WERELDDEEL ?
Wat geef ik om een werelddeel ?
't Is mij to grout, 't is mij to veel!
Dat gene land is mij genoeg,
Waar mij mijn liere moeder droeg .
Mijn vaderland, mj,jn vaderland,
U blijft mijn hart verpand!

Wat meal ik om de groote stad?
Ik ben ze moe, ik ben ze zat!
Mijn needrig huffs, mijn lief gezin,
Dear leef ik en dear zweef ik in ;
Mijn eigen heard, mijn eigen heard,
Gj zilt mij alles waard!
Wat stuff men mij van geld of eer?
Ik heb veel beter, 'k heb veel meer!
Eon goeden God, een vroolijk hart,
Een bron van troost in zorg en smart ;
God zij geloofd, God zij geloofd,
'k Heb wet geen mensch me ontrooft!
GEBONDEN STIJL.
(ewis, voor wie de kunst verstaat,
Zijn rijm en mast
Geen blok aan 't been, maar vleugels ;
Pooh uw ,,gebonden stijl", mijn vriend,
Die wel to recht dien naam verdient,
Vliegt -- als een kind in beugels .
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DE BEES OP DEN VLUCHTHEUVEL INGRWIJD.
DE KERK GP DEN VLUCHTHEUVEL INGEWIJD .
(19 iuni 1870.)

De KERK OP DEN VLUCHTHNUVEL is de kerk,
HELDRING, uit vr}jwillige bjdragen, gebouwd, op

door mijn vriend
den kunstmatigen
heuvel, welken z}ln volhardende Ijver, op deze voorwaarde, door
vereenigde kracht van Rjjk . Provlncie, en Gemeente heeft weten
to doen opwerpen, onder Valburg, in hat midden der Betuwe
ten behoeve der bewoners der z, g. velddorpen, d . i. van die dorpen,
die to ver van den dijk liggen om, bij overstrooming en watersnood,
tot dawn de toevlucht to kunmen nemen .
Die kerk is ruim genoeg, en behoorljjk ingericht om, bij dergelijk,
altj~ d mogelijk, onheii, eene groote menlgte mensehen behoorhjk
to kunnen herbergen en I n vee to stallen ; maar in gewone tjjden
strekt zjj, tot bedehuis voorr de verpleegden en verplegenden in de
drie gestlchten van chrlste1~ke liefdadigheid (hat AsvL STEENBEEK,
TALITHA Knurl en BETHEL) op kleiner of grooter afstand van den
heuvel gelegen, alsmede voor de kweekelingen en het onderwjjzend
personeel der NOEMAALSCH00L vooR ONDERWIJZEREssEN IN CHRI$TELIJKEN
ZIN EN QEEsT, van alle welke inrichtingen, in een zelfden oord, in
de laatste v jfentwintig jeer, achtereenvolgens verrezen, dezelfde
HELDRINO niet alleen de Stlchter, maar ook de Hoofdbestuurder, de
Leeraar en de Ziel is en lang nog b1 ve!
Op den zondag der plechtige Inwilding van doze kerk, was de
morgendienst met hot zlngen van Ps. 84 : 1 (Hoe liefll~k, hoe vol
heilgenot, enz.) aangevangen, en had HELDRINGF aanleiding tot zijne
toespraak genomen nit de woorden Joh . 1 : 47 . ,Ken nit Nazaret
jets goads zijn? - Kom en zie!" In den avonddienst, waarin ik de
hier volgende verzen voordroeg, hadden o . a. eerst de Boetvaardigen
van hat Asyl Gez. 39 : 1 . 2, 3, (Jezus neemt de zondaars aan, enz.),
later de kinderen van Talitha Kumi (er worden er ongeveer 150
verpleegd) Gez . 52 : 1, 2, 8, (Geloofeartikelen) gezongen, en de jonge
dochters der Normaalschool een heerli,jk koorgezang uit Psalm 84
doen hooren .
Zie verder over den Vluchtheuvel : BETHEL . Aim, voor 1870, blz. 72
en volg. (Rotterdam, M. Wit en Zn .)
De hand van God bekroont hot werk
En doet ziJ n goedheid prijzen :
Daar staat de heuvel, staat de kerk,
Die tot zijn eer mag rijzen .
Daar staat ze, en ziet op 't landschap near,
Zoo rjjk, gezegend door den Heer,
En w}1st, om Hem to loven,
Met stillen ernst near boven.

DE HEBl~ OP DE a vLUCHTHEUPEL ING4EWIJll .
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Daar staat ze, om op denzelfden grond
De kracht van t Kruis to toonen,
Waar eens bet heidensch altaar stood
Van Bato's , oudste zonen.
Daar staat zi , hefli k middelpunt,
Dat God ons~in zijn liefde gunt,
Van wet die liefde werkte,
Wier hand Hij vulde en sterkte .
Daar staat ze, een vrucht der 1idzaamheid
Van 't onverwrikt vertrouwen .
flat, dear 't gedwee Gods tijd verbeidt,
Beloond wordt met aanschouwen .
Daar staat ze, en noodigt van rondom
Gods kindren tot haar heiligdom,
En heeft haar deur ontsloten
Voor kleinen en voor grooten .

~~
~~

Wij traders ears ; een bonte schaar,
Door eenen Geest verbonden ;
`Vi' hebben bJi' dit Gods •altaar
]en lofzangopgezonden .
Wij hoorden de evangeliewet :
,Het goede komt nit Nazaret ;
De Goede komt tot alien,
,Die aan zijn voeten vallen .

{

Hoe troostrijk klonk dat troostri,jk
U w lied, o Magdalenen !
,De Heer verwerpt de zondaars niet,
,Die aan ziln knieen weenen ."
Hoe sehoon beleed der kindren stem
Het zaligend geloof in Hem,
Die met bet zachtst ontfermen
Hen opneemt in zijn armen.
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Hoe , treffend heeft een frissehe jeu n d,
Bid 't morgenrood van 't levers,
Van godsvrucht boven wereldvreugd
Den psalmtoon opgeheven :
,Hoe hefhlk is uw wooing : Heer!
E~n uur is m uw Huis m~j meer
,Waarbj ik u ontbere!"
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Hier, bier is Bethel, bier T een poort
Des hemels Betheheten .
flier wear n 't evangeliewoord
Uit zuivre bron mag vlieten ;
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DE KERK OP DEN QLUCHTHEUVEL INGEWIJD.

Hier waar de onzichtbre ladder staat,
Waarlangs hot op en neder gaat,
Geredde zielen s4jgen,
En englen nederzijgen .
0 onze Heldring ! Vader, Vrind,
En toevlucht van zoo velen!
Bemind door al wat God bemint,
En in uw work mag deelen ;
Voorganger, voorbeeld, elk ten bast,
Van trouw der liefde in woord en daad,
Door rein geloof gesteven,
Wat dag is u gegeven!
Na staat hot GODShuis opgericht
In 't midden dier gestichten,
Waarop des hemels zegen ligt,
Om over 't land to lichten ;
De plaats der Toevlucht voor den dag
Van bang gejammer en geklag
(God late 't nooit gebeuren!),
Dat djjk en dammen scheuren ;
Een plaats van Zegen, to alley tjjd,
Voor die vertroosting vragen,
In zielenood, in boezemstrjjd,
Om 's levees last to dragon ;
Een plaats van Redding, voor de ziel,
Die in den strik des satans viol :
Eon plaats om 't hart to sterken
Tot ljden en tot werken .
Zoo zij 't . Algoodo! uw macht en kracht
Blijf met hem t' alien tjjde ;
Uw oog houde over 't huffs de wacht,
Dat h}j u needrig wi,jdde !
Die hand, waaruit hij kracht ontving
En zegening op zegening,
Die hem op al zijn wegen
Gesteld heeft tot eon zegen ;
Die hand hou hem nog menig jaar
Staande in 't gezegend midden
Der TOT Uv TROON gevluchte echaar
Die aan does plaats zal bidden ;
Die hand blijf zorgen vroeg en last
Voor alien waar dat hart voor slaat,
Dat in zoo vole nooden
Heeft troost en hulp geboden .
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FEESTZAxa.

Komt broedren, zustren, oude en jeugdl
Op dezen dag der dagen,
Dankt alien God, en weest verheugd,
Voor wat onze oogen zegen!
Gelijk onze aanvang zij ons slot :
,Hoe hefljjk, hoe vol heilgenot,
,Is mij uw huffs, m jn Heer, mijn God!" . . . .
Denkt op een dag als dezen
Wat zal de hemel wezen?"
FEESTZANG,
gezongen op het Algemeen Tvangelisch Nationaal Zendingsfeest,
gehouden to Heiloo, den 92 Juni 1870 .

Alle heuv'len, alle dales
Loven 's Heeren liefde en macht ;
Waar de zon verspreidt haar stralen,
Waar de mass verlicht den nacht,
Waar gees dauw of regen falen,
Waar eon bloeiende aarde lacht ;
Alle heuv'len, ails dales,
Loven 'S Heeren liefde en macht .

Alle kusten, alle stranden
Prijzen Christus, onzen Heer ;
Waar zUn heilgezanten landden
Met ziln kruis- en vredeleer ;
Waar ziln liefde deed ontbranden
Dankbre harten tot zijn eer.
Alle kusten, alle stranden
Pr jzen Christus, onzen Heer .

Vrede en zegen, vrede en zegen,
Kroost der Vaadren! over 't oord,
Waar hun heidensch offerplegen
Door uw Heiland werd gestoord ;
Waar de ruwste kreten zwegen
Voor den klank van 't zachtste woord!
Vrede en zegen, vrede en zegen,
Vrede en zegen zij dit oord!

Blinkt in 't zonlicht, Hollands duinen i
Hollands beemden Hollands bosch !
R,uischt haar 't loflied, hoogste kruinen!
Met uw grosses bladerdos ;
Bloom en vrucht van Hollands tuinen,
Spreekt ons van de Liefde Gods!
Blinkt in 't zonlicht, Hollands duinen !
Hollands beemden, Hollands bosch !
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BOETVAARDIGHEID .

Klaarder zon is nooit gerezen,
Hooger boom nooit opgegaan,
1 jker bloemhof nooit geprezen,
Schooner vrucht lacht niemand aan
van die u bekend mag wezen,
Sinds gjj 't Godswoord hebt verstaan!
Klaarder zon is nooit gerezen,
Ilooger boom nooit opgegaan!
ZeN DEB IIEILS, verlieht alle oogen!
GODSBOOM, sprei uw takken wijd!

Al gij Vooglen, komt gevlogen,
Waar gi,j vrjj en veilig zilt!
HEILAND, door uw alvermogen,
Bloei heel de aarde in God verblijdl
ZON DEB HELLS, verlicht ails oogen l
GODSBOOM, sprei uw takken wijd .
BOETVAARDIGHEID .
(Naar gegeven aanleidng .)

Dogmatische tranen schrei ik Diet ;
Maar van smart en berouw kan ik weenen,
Om mijn eigene zonde en niijns naasten verdriet,
En het meest als zich beiden vereenen.
Niet r omdat ik in Adam verloren ben ;"
Maar omdat ik mijzelf ging verliezen
op wegen, waarvan ik de dwaasheid erken,
En die 't zondige hart m~j deed kiezen ;
Niet ,,omdat van de pest, die in Kurdistan woedt,

Alle zonde, ook mijn zonde de schuld is,"

Maar wanneer door mijn toedoen een broederhart bloedt,
Of van angsten en zorgen vervuld is ;

Ziedaar wat mj leed doet, beschaamd maakt en smart,
Wat , mij de oogen kan over doen loopen,
Miln verstand heeft geen tranen, hun bron i8 het hart,
En 't getrod'en gevoel zet die open .
0 mijn God ! wees enadig, vergeef mij de schuld,
Die 'k met droef heid, in ootmoed, belijde !
lk beset dat gij 't kunt ; ik 'gevoel dat, gij 't zult,
Zoo ik 't knead, dat ik haat, oak bestride .

IEl A1 DE BLADVOLLINGEN.

CARPE DIEM.- JAN YEEL$CHRIJVER, Fsg.

OP IEMANDS BLADVULLINGEN .
Bladvulling noemt gij 't ; ik zoo meenen
bit zijn r vervullende edelsteenen."
CARPE DIEM .
Waar 't levee van gemaakt is
zij kostfljk in ons oog!
De vluehtige uren spoeden,
Niets kan den tijd vergoeden,
Die eenmaal ons ontvloog .

Ontvloog ons good en silver,
Waarop de wereld drijft, .
Schoon 't zuchten op doe stijgen,
Het is nog weer-te-krijgen,
Zoo ons de tijd maar blilft.
Blijft hue de tjjd maar over,
Die rozen baren kan,
Al keven goede vrinden,
zij kunnen 't nog weer vinden ;
Maar is hjj om, wat dan?

Dan als dat woord moet komen,
Dat vreeslijk woord ; TE LAAT!
Begint een leed to kwellen,
Door niets ter zij to stellen,
En waar geen troost Poor bast .
JAN VEELSCHRIJVER .
Jan met zijn sleeht voorzienen kop
Sehrijft over alles, zonder sehromen ;
Daar zit voor hem niets anders op
Om nog eens aehter jets to komen .
GRAIN DE BEAUTE .

Quel neo, quel sago neol
MABISO .
Die Mael, die soete Deal .
HVTGE! 8 .

De zervallen Schoonheid spr •eekt.

Ten dage van m}jn bloeiend schoon,
,Verdronken in een vloed van rozen,
„Dee 't zwarte stipjen op mijn koon
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,Die niet dan des teschooner blozen ;
~Maar flu Ik rimphg bars en owl,
,Nu schijnen de eertljds malsche konen
Niets dan lien doodsvlek to vertoonen
,,Aan die mijn bleak gelaat beschouwt."
Antwoord.
Zoo gaat het. Wat men gaarn vergeeft,
Als duizend 1iefljkheen 't vergoeden,
Kan voor hard oordeel niet behoeden
Wanneer het blijft en ze overleeft . }
Onze ouderdom komt met gebreken .
Maar niet slechts lit! Ret oud gebrek,
Elks aangeboren moedervlek
Doet h}j, helaas! to starker spreken .
GOD IS LIEFDE .
God is liefde . 't Is zijn liefde, 't is DE liefde, en niet ears wet,
Die de lingers draagt en koestert en burs ondergang belet .
DE GEBROEDERS TE PADUA.
Zen oude en nienwe geschiedenis.

G

tq
G

Het was een avond schoon en stil .
Twee broeders stonden naar 't azuren
Gestarnde firmament to turen.
Op eens ontstond een zot geschil .
ANSELMO.

Indien ik zooveel growl bezat
Als de uitgestrektheid deter hemelen l
BABTGLO .

S
S
S
S
,~

S

Indien ik zoo veal schapen had
Als ginder zilvren starren wemelen!
ARSELMO,

Wat zoudt gij met uw schapen doers?
BABTOLO .

Op uwe weide zou ik rekenen .
AxsELMO

En weigerde ik u gras en groan?
BABTOLO .

Dat zou b j m j niet veal beteekenen.

S

DE QEBROEDBR$ TE PADUA.

Hoe dan?

ANSELMO .
BARTOLO .

'k Joeg toclz mijn kudde er in.
AN8ELMO.

Dat zou ik wel beletten!
BARTOLO.

Waarmee ?
ANSELMO.

Wel, 'k heb nog meer of min
Vertrouwen op de wetten .
BARTOLO.

Maar 't weiloon ward u toegeteld!
1k zou u goad betalen .
ANSELMO.

'k Ben niet verlegen om uw geld.
BABTOLO.

Dat kon nog wel eens falen .
ANSELMO.

Elk scbaap, waarmee ge in 't mjjne vielt,
Zou is den kop verpletten !
BABTOLO.

En 1K de wei, die gij me onthieldt,
Gansch onder water zetten .
Gij schelm!

ANSELMO .
BABTOLO .

Gij Vrek!

ANSELMO .

Pas op!

BART©LO.

Geen nood l.,,.

De twist ging altyd verder .
Op 't laatst, de degens raakten bloot,
En 't eande was - uw beider dood,
GBONDEIGENAAB en HERDER !
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HART EN GEEST. -

G}ROOT G RMAK.

HEB

LIEF.

HART EN GEEST .
Een enkle vonk valt in de ziel ;
Een snaar van 't hart begint to trillen ;
De vlam gaat op, de zang ontwaakt ;
De band der tong wordt losgemaakt ;
En 't lied stroomt, dat wij hooren wzllen .
Maar waar die vonk ontbreekt, die snaar
Niet trilt, vergeefs verhit zich daar
De geest eons dichters rol to spelen ;
Zijn keurigst work voldoet ons niet,
En z}jn volmaakt, maar }lskoud lied
Zal ons volmaakt vervelen .
GROOT GEMAK .
Alle schoonklinkende thesen
Zijn klokspijs voor Jan Hol •van-flop ;
Bewezen of niet bewezen,
op .
Hij eet ze voor waarheid
't Verwondert mij niet van dat heertje ;
't Verschijnsel verklaart zich terstand :
In 't vacuum komt eon veertje
En eon goudstuk geljjk op den grond.
HEB LIEF .
(NAAR FREILIGRATH.)

0 Heb toch lief zoo lang gij kont,
Zoo lang u God nog tjjd verleent ;
Daar komt eon dag, daar komt eon stood,
Pat go aan eon grafkuil staat en weent .
Zorg dat uw hart van liefde brand'
En branden blijve en niet verkoel,
Zoo lang daar van eon andren karat
Jets voor u klopt met warm gevoel .
En zoo dat andre hart zich sloot
0 Rust niet voor gjj 't weder-wint!
B1jf all4jd good en welgemoed ;
Bemin hot tot hot u bemint .
Maar ach, bedwing vooral uw tong!
't Onvriendlijk woord ontsnapt zoo snel .
't Was niet zoo hard gemeend ale 't klonk ;
Maar dien hot krenkte onthoudt hot wel .

t

8EOZZh6 BIJBCHRIFT OP MICHEL ANGSELO '$ BEELD ,DE NACHT."

3&

0 Hob toch lief, zoo lang gj kont,
Zoo lang u God den tijd verleent!
Daar komt een dag, daar komt een stood,
Pat ge aan een grafkuil staat en weent .
Dan knelt gj op de zode neer,
Of ligt wanhoplg uitgestrekt
- Helaas! uw doode keert niet weer! -~
Op wet hem voor uw oog bedekt .
Dan kermt gij : r Zie oog eenmaal op
Tot hens, die bij uw groove, weent!
Ver eef hem 't leed, dat hj~ u deed ;
't Was waarl}jk niet zoo boos gemeond !"
Goon oor, dat hoort, goon oog, dat ziet,
Geen wang, die moor uw kus ontvang!
De mood, de doode mood kan niet
Moor zeggen : ik vergaf 't u lang.
Toch deed hij , 't ; hij vergaf 't u voort ;
Maar menig butte traan vloot neer,
Om u en om dat vrees1 jk woord Maar 't is voorbij ; hot deert niet meer.
0 Heb toch lief, zoo lang gi,j kont,
Zoo lang u God den tijd verleent ;
Daar komt een dag, daar komt eon stood,
Dat ge aan eon grafkuil staat en weent .
STROZZI'S BIJSCHRIFT OP MICHEL ANGELO'S
BEELD ,,DE NACHT ."
De Nacht, die gij hier slapen ziet,
ENGEL, nit eon marmergroef geboren ;
Zil leeft, want anders shop zij niet;
Wie twijfelt, wok hear, en zij zal 't hem zely' doen hooren .
Is, b j een

MICHEL ANGELO ' S ANTw00RD QOOR LIJN BRELD :

Mijn sleep is zoet ; 't is good van steep to wezen
In deter t jden schande en druk ;
Niet zien, niet hooren is een groot geluk
Spreek zacht ; nets moot ik moor den 't wakkerworden vreezen.
to t hot Italiaansoh.
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IIATU RKZUA . • HEDBNDAAGi8CHB Mi THODL • TIJDEN$ DEN OORLOI .
NATUURKEUS .
AAN -

days de lens ;
Lang droeg z zorg ; nu heeft zij zelfs ears keus :
VIOREIEZIN4 IiN VERWERPING, harde namen
Toen ze uit de pen van godgeleerden kwamen,
Natuurgeleerdheid brengt ze weer in 't land !
Maar kiezen onderstelt toah oordeel en verstand ;
Verstand is Geest, Been Stof . Een Geest, die 't al omspant,
Uit alias en voor alien kiest, de velars
En 't ankle kept en keurt en uitzoekt, is - is - GOD?
Dien wilt gij niet -- maar wel met woorden spelen,
Leenspreuken, die 't gemi8 van wet men mist verhelen,
De leer, waarvoor gig strij t, ten spot .
NATUUN 10 IN DOET ALLEB ;

Intussehen doers ons daze tropen,
Door hors onmisbaarheid, op beetre wijsheid hopen .

Nature is but a name for an effect,
Whose cause is God .
COWPE$.

HEDENDAAGSCHE METHODS .
Dresseeren, dresseeren,
Schoon 't hier en dear een geest verstompt,
Ziedaar wet omen tijd behaagt,
En met exammeeren
De schoonste vruchten draagt !
Eerst moat een .iongling vol-gepompt,
En den weer lee g-geuraagd.
TIJDENS DEN OORLOG .
1870, 1871 .
I.
DB OORLOQ YERHLAARD .

De dag der slachting is gekomen ;
Het lot der volken wordt beslist,
Het sehorre k4jgsgeschrei vernomen,
En cooed en moedwil aangehitst.
Haast dreunt de buskruitdonderknal,
Waarop de bloedstroom volgen zal .
gars niets, o God! den storm bezweren,
Den toorn verbidden, die hem wekt,

TIJD1iN$ DEN OORLO( .

Den vuurvloed, ear hij uitbreekt, keeren,
En half een wereld overdekt?
G}j kunt hat, elke macht to stark,
Maar niet den door een wonderwerk .
Of moat hat, near Uw read, geschieden.
Wat wederzijdsche wrok verlangt?
fleet Gj de driften nit to zieden,
In 't berstend hart vergeefs geprangd?
Bereidt, door d' onvermijdbren strijd,
Uw wijsheid ons een beetren tied?
Moat de oorlogsvlam, wear wij voor huiveren,
Die zooveel goads verdelgen zal,
Den dampkring van de smetten zuiveren,
Die krankheen telen zonder tal,
En branden distlige akkers schoon,
Opdat een beetre vrucht zich toon?

27 Juli 1870.

0, mask hat kort! Voleindig spoedig
Uw goad, maar vreeslijk werk, o Heer!
Bestraf, beteugel, mask ootmoedig,
Doe recht, en - geef den Vrede wear!
Den Vrede, die, na bang gemis,
Den volken dubbel dierbaar is!
II .
BEMOEDIG}ING}.

Neon! nog is Neerland i}iet in nood,
Al hebben vorsten 't zwaard ontbloot
Al reel de krijg nit 's afgronds kolken ;
Al had verborgen staatsmanshst
Het in gedachten uitgewischt
Van uit de rj~ der volken .
Die 't op de rol der volken schreef,
In zoo veal nooden 't sterken bleef,
En 't uitgered heeft zoo veal keeren ;
Die 't eigen teal en volksaard schonk,
Die nooit gewild heeft dat hot zonk,
Begeert en blijft regeeren.
En zoo eon natie, onder God,
Op Vorsten zien mag, en zjn lot
Mag toebetrouwen aan zjn helden
Oran,e leeft ; en 't Neerlandsch blood
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TIJDENS DEN OOELOt .

Zal niet verzaken d, ouden moed,
Wear 't vrijheid, recht, en eer zen gallon .

C
`'

Aug. 1 #0,

Lig waakzaam near, zie rustig rood
G j hebt nog tanden in den mond ;
G}j hebt nog nagels aan de klauwen ;
Hebt immers nog een hart in 't 1jJf,
0 Leeuw van , Neerland? Leef, en bl}jf
De pJlen blJ elkander houen!

Iii.
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NET BLAGiVELD VAN GIBAVELLOTT&
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Hoe liggen op de velden
Door de oorlogsplaag vernield,
De wederzijdsche helden
Verwond, verminkt, ontzield!
Als rijpe korenaren,
Na 't v1jtig sikkelslaan,
Als dorre en - roene blaren,
Na 't woeden van d' orkaan!

~'

Hier is een hoofd gevallen,
Veel honderd hoofden waard ;
Het heeft die duizendtallen
Gerangschikt en geschaard ;
Het zag voor duizend oogen ;
Aet dacht voor heel een heir .,,
Een kogel komt gevlogen -Het ziet en denkt niet meer .

~~

flier hgt een hart doorsehoten
Aan alle deugden rijk ;
Van duizend strildgenooten,
Geen ankle then gehJk,
Voor kindren, gade, vrmden,
Onemdig goad en trouw Gij zult zi n graf niet vinden,
Bedrukte weduwvrouw!
Dees hand, van d' arm geslagen,
Die nog voor 't laatst vertrok,
Heeft wondren o doen da en
Uit marmerbl
bjj blok ;
En daze vuist, om t wapen
Bestorven, dat zij droeg,
Won voor een huisvol knapen
Den kost, bij spade en ploeg .

TIJDBN$

Dees heeft er veel genezen,
Gered nit ziekte en dood ;
Die, velen onderwezen,
Pie, schafte duizend brood .
Dees zag zich 't deel beschoren,
Zoolang met smart verwacht ;
Diens zon begun to gloren . . . .
Nu drukt hen gene nacht.

e'

0 Manses, vaders, broeders,
Aan huffs en yolk zoo nut!
0 zones, van uw moeders
Het sieraad en de stut!
GjJ - keur en kern van 't heden,
En hoop der toekomst! Spreekt :
' ie zal uw plaats bekleeden ?
Vie komt, waar gij ontbreekt ?

G

Gij kunt gees antwoord gev~n ;
Stil zwijgt gij in uw bloed ;
Zooeven nog vol leven,
Vol levenskracht en moed .
Gedachten, wenschen, beden,
Scherts, ernst, en luim, en lust,
op eenmaal afgesneden,
En alles uitgebluscht!

c

i
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DFN OORL04.

Daar ligt gij onbegraven,
Onkenbaar, wild dooreen ;
Reeds zweven kraai en raven
Bloeddorstig om n heen .
Vat bast u, doode helden !
Of dank en lofgeschal
Uw heldendood vermelden
En uitbazuinen zal ?

f

Trompetten, pauken , trommen !
Een nieuwe dag breekt aan .
'k Zil nieuwe heldendrommen
Vo geestdrift strijdwaarts gaan.
De hooge vaandels wapperen ;
$et schittrend morgenlicht
Blinkt op 't kuras der dapperen
Het is een schoon gezicht .

J
y

AIL

Daar knallen de eerste schoten!
Daar rust het woest misbaar!
Daar naadren zich en stooten
De legers op elkaar! . . . .

24
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Aug. 18?0.

TIJD&NS DEN OORLOG .

Uit duizend donderslagen
Ontwart zich - zegezang!
Maar 's Hemels Englen klagen :
Hoe lang nog, Heer! hoe lang?
IV.

UITBOEZEMIN4 .
(Na Sedan .)

q

G
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De Heer regeert! Een beter tUd
Is voor deze aard geboren .
Met bloed en tranen Ingew}jd,
Komt hij to voorschijn mt den str}jd,
Om als een zon to gloren .
Europe zal niet langer aan
Par}js bevelen vragen ;
Niet meer aan Franschen leiband gaan ;
Een beter licht zal bovenstaan ;
Een schooner dag zal dagen.
Dear zal een hart, dear zal een hoofd,
Daar zal een geest regeeren,
Die in den hoo en God elooft
En 't eindeloos gesnoef verdooft
Van helsche mode-leeren .
De yacht des denkenden verstands,
De kracht van wi,jze wetten,
De deugd der vrouw, de trouw des mans,
Der zouvre zeden rune glens
Zal 't nieuwe voorbeeld zetten .

c

De wind zal urt een beter hock
Langs alle bergen stroomen,
En waken alle harten kloek,
Die sidderden voor ban en vloek
Van een onfeilbaar Romen .

6

Italaa fard da se,
Van 'tFransche blok ontslagen :
En Spanje,in onrust of in vree,
Beschikt zjn eigen wel of wee,
Naar eigen welbehagen .

6

G
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De Britsche Luipaard scheeloog vrij ;
Zjjn hulp is overbodig ;

w

TLTDENS

DEN

OORLOG .

De vrees voor Frankrijk is voorb j ;
Het tegenwicht aan de overzij
Der waatren niet moor noodig.

871
~.
'

Want de Aadlaar, die nu zweven mag
op zjjn verbreede vlerken,
Houdt alle volken in ontzag
Met dien geduchten vleugelslag,
Waarin hem God blijf sterken .
HiJ zal roofgierigb ziJ'nen blik
Op vriend nosh vreemde vesten,
Geen vrjen lokken in den strik,
Geen vredelievenden met schiik
Opjagen van hun nesten .
Maar onder zijner vleuglen schauw
Wat saambehoort vergaderen,
Bewaken 't met zjjn oo en trouw
En weren fel met neb en klauw '
Al wie zjjn horst durft naderen .

G

G
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5 Sept. 1870 .

Ook gjj, mijn Vaderland . zult vr1j,
Zult onafhankljk b1 jven ;
.
Mits zich uw hart in 't recht verbh.l . .,
Het is eens dichters profecij,
Die ge in uw book moogt schrijven .

V.

~a

AAN LODEWUK NAPOLEON.

I

q

~,

fJ~

Geen schimp of smaad op uw vernederd hoofd,
Van Cesars krans; , Augustus kroon beroofd,
Geen spotkreet b}1 dien glans, op eens verdoofd,
Na tergend bhnken i
Maar doze vraag bij 't blusschen van eon zon,
Wier nedergang geen wonder schorten kon,
Of GOD u onrecht doet, Napoleon 1
In 't roemloos zinken?
Uw v jand dreef u toornig voor zich heen ;
Uw leer weet z}jn rampen u alleen ;
Uw yolk verzaakte u ; u ter gunste geen
Een woord dorst wagon ;

'~

TIJOENB DEN OORLOG .

Uw Keizerin verborg haar machtloos schoon ;
't I1ampzalig kind, veroordeeld tot uw Croon,
Verwenschte 't uur, dat hem van Keizerszoon
Den naam deed dragen .
En nu! 't Is uit. Gevangen ; weggevoerd ;
Dat trotsehe hoofd geknakt, die mood gesnoerd ;
GEBRACHT wear gij zoudt BOMEN, wear gij zwoert
Te zegepralen!
wear zijn de vleiers flu des ,Grooten Mans?"
boat doen voor hem Europe's Vorsten thane?
Zij koesterden zich gistren in den glens,
Dien hij deed stralen .
Ach GIJ bedroogt, en WERDT bedrogen . SCHIJN,
En anders niet, mocht uwe grootheid z}jn .
Maar de Almacht sprak to harer t jd : ,Verdwjjn,
Wees niet met alien!"
Hier viel, getroffen door een bliksemstraal,
Geen AADLAAR uit de lucht, ale de eerste meal
Alleenlijk is van zijn to hoogen peal
Zijn BEELD gevallen .
-Gij WEET het, die uzelven kennen moet ;
Wiens hart alleen verachting heeft gevoed
Voor wet er boog en omkroop voor uw voet,
En heimlijk lachte.
Die vreugd is nit, in bitterheid verkeerd ;
De laatste lack is uit uw ziel geweerd ;
ZIJ lachen, die gij 't lachen hadt verleerd
- In uw gedachte !
0 Raas niet op ,dien helsehen keer uws lots!"
Buig neer de kruin! Erken het oordeel Gods !
Het wreekt niet slechts uw Keizerlijken trots,
Uw godheid-spelen !
Het wreekt de trouw en de eer, door u verzaakt,
Den meineed, die u Keizer heeft gemaakt,
Den gruwelnacht, dien gij hebt doorgewaakt
Met moordbevelen.
Het wreekt . . . . 0 gij zult weten wet het wreekt,
Zoo maar 't geheugen werkt, 't geweten spreekt,
De wroeging haar verterend vuur ontsteekt,
De hamer, die het hardste hardsteen breekt,
Den berg ken sloopen,

TIJDENB DEN OORLOq .

Zich opheft en zijn werk doet, onverkort!
Vorst! Al uw woriderboomen zijn verdord ;
Uw Babelstoren ligt in pain gestort :
Alleen als ook uw hart verbrijzeld wordt,
Staat jets to hopen.
Sept. 1870.
VI .
AAN HONING WILHELM .

Vervolg uw weg, voorspoedig Held!
Wat kin uw loop beperken ?
Gij hebt den Arend neergeveld :
Gij kort den Haan de vlerken .
Gij jaagt hem wreevlig binnen 't hok,
Bedreigt zi,jn sluitmg en zijn stok,
Verleert hem 't koningkraaien,
En last uw toorn niet paaien .
Verschriklijk maakt uw food en staal
Een eind aan 't roekloos tarten,
Aan hol gezwets en leugentaal
Van diepbedorven harten
De Seine, bevende en in pijn,
Betaalt voor uw bedreigden Rijn ;
Parijs zal aan uw voeten
Berlijnsche droomen boeten .
Niet altijd zal, niet linger mag 1Tw veerkracht zal het keeren -Een driest, een ingebeeld gezag
Geheel Euroop regeeren ;
Niet linger, met de hand aan 't zwaard,
Een yolk de schrik zijn van heel de acrd,
Maar u een waarborg schenken
Van niemands rust to krenken .
Zoo zij 't! Doe, in des vredes naam,
Dien dienst aan 's wergilds volken !
Een dankbaar nakroost zal uw faam
Verheffen tot de wolken .
Maar heeft uw arm die task volbracht,
Maak, mask geen misbruik van uw kracht,
Fees van 't geslacht dergenen,
Wie rookend pain doet weenen .
Bestrijd den snoever ; straffe uw kling
Die vruchtloos Zich verzetten ;
Maar ga geen overwonneling
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Met jjzren voet verpletten .
Schenk aan ootmoedigen den vree,
En keer een slagzwaard in de schee,
Onwillig opgeheven,
Waaraan geen smet mag kleven .
Geen smetvanheerschzucht,smetvanroof
Onteer 't rapier des braven!
Het mag geen nooit to dampen kloof
Van wrok en wrevel graven.
De lauwer, die dat zwaard bedekt,
Zij een, the 's VIJANDS eerbied wekt,
Die achting vindt bij alien,
En 's Hemels welgevallen.
Geen WEEKHEID -- gij gedenkt uw plieht
Aan zooveel heldenzielen,
Als, de oogen op uw doel ericht,
Getroost op 't slagveld vielen! -Maar KRACHT ! De kracht van 't zelf bezit,
Dat, na 't besehieten van zjn wit,
Geen nuttelooze pijien
Het wit voorbij doet ijlen.
Men kroon met onverderflijke ear,
Die steden wint en sloten ;
Hij, die zijn geest beheerscht, is meer,
Is grootste van de grooten.
Die ear zij uwe, o Vorst! Zij zegt
Meer dan een landwmet, die niet hecht,
Dan, op uw zilvren Karen,
De frissche lauwerblaren .
2 October 1870.
VII .
NOODHREET VAN DEN BTILLEN BURGER IN 'T GETEISTEED
FRANKBIJK.

GJ Engel van den vrede,
Gij Bode van 't geiuk,
gear wear op onze bade
En red ons van den druk!
Wij hebben reeds zoo lang
Onze armen uitgeslagen,
Met bidden en met klagen
En tranen op de wang .
Onze akkers zijn, vertreden,

Ons kudden z}ln verjaagd ;

TIJD$N8 DEN OORLOQ.

Verwoest zijn onze steden,
De straten leeg gevaagd .
De vad~rs zitten neer,
De moeders staan verslagen,
De bruiden jammerklagen,
De zonen - zijn niet meer.

~,G

December 1870.

Och, dat zich God erbarme
En zijne slaande hand
Afkeere van dit arme,
Verdrukte vaderland!
zij heeft MET RECHT verscheurd ;
Dat ze UIT GENADE heele !
AI zijn de zonden vele
En alle guest verbeurd .
VIII .
DE HOOPDSTAD DEB BESCHAPIN( .

Een ruige balk, een ruwe plank
Dient wel geschaafd, maar niet to lang ;
Verschaaf ze niet tot enkel krullen!
En is die dwaasheid eens verricht,
Voorzichtig dan met vuur en licht!
Want waar de vonken vallen zulien,
Ontstaat meteen een laaie gloed,
Waarvan de vlam, niet licht to dooven,
Met helsche schittring stijgt naar boven,
En denklijk groote scha,de doet .
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1871,

De Hoofdstad der Beschaving" is
Geschetst in deer gelijkenis ;
zj sch}jnt geheel vzRSchaafd to wezen
Tot frame krullen, licht en fijn,
Die overal bewonderd zijn
En om haar sierlijkheid geprezen .
Die krullen vatten dikwijls vuur ;
Ook zit er harst en olie tusschen ;
En siddrend wacht Europa 't uur
Dat zij niet meer 4jn uit to blussche ,
Ix.
PARKS IN OPSTAND .

Der Vaadren ondervinding bast
Niet aan hue kindren, schoon zij 't hopen ;
't Kroost wil zijn eige' ervaring koopen,
Ul
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TIJDRNB DEN OOELOGF.

Ook die op bloed en tranen staat .
Geschiednis! vruchtloos predikt gij
LTw lessen voor der volkren ooren
Een nieuw geslacht wil, vrij en bljj,
Alleen zijn eigen wijsheid hooren .
Gemeene onaehtzaamheid vergeet
De roede, die haar heeft geslagen
En soma schiJ nt tegenwoordig leed
Tot nieuwe dolheid op to jagen . . . .
0 Stad der Dwaasheid ! viel to kort,
Te licht u 't leed, fiat ge in uw murex
Van vreemden vijand moest verduren
Dat gij u-zelf ten vijand wordt?
Verlustigt ge u in smart op smarts,
En strijkt gij, met verblinde drift,
Aan meows dolken 't oud vergift,
En zet ze u roekloos tegen 't haste ;
Strooit vuur en vonken overal,
En juicht als gij de vlam ziet lichten,
Die 't overschot vernlelen zal,
Waarop gij 't nieuw gebouw zoudt stichten?
Godloochnaresse, die uw lot
In eigen handers meent to dragen
En op zijn hemeltroon bespot,
Die tot u spreekt in donderslaben!
Is dit het einde of 't eind nog niet?
Zal straks de ontzette wereld hooren
„'fat lang gedreigd heeft, is gesehiecl ;
rParjs ligt in haar bloed to smoren ?"
Of zal een vuist, die d' arm verplet,
Die wreevlig staat near eigen levers .
Nog eens de maeht zijn, die u refit,
En ears den zelfmoord uitstel geven?
Een schijn , van rust, door machtloosheid,
Waaruit u meows toorn zal rukken
En den den gruwel doers gelukken,
Dien gij uzelf hebt opgeleid ?
Of moeten nog versehelden malen -Dam uw verderf to wisser zij -De wisselingen zich herhalen
Van machtloosheid en razernu ?
Item, dien gij loochent, is 't bekend ;
G een sidderenden stervelingen,
Die u, in telkens nauwer kringen,
Zien wervlen near 't noodluttlg end .

TIJDEN

DEN OOBLOG.

AAN EKE GEWEZEN DICETEB .

De gruwelwereld is gelcomen,
Die uw verbeelding heeft gestreeld,
De werklijkheid flier wilde droomen,
Door koortsig bloed in 't brein geteeld .
De hel, waarin gil zilt gedoken
Om kleuren voor uw schilderij,
De gansche hel is losgebroken
En dankt u voor uw poezij .
De Thracer temde woudn edrochten
Door onweerstaanbaar citerslaan
Gij lokt de monsters uit hun krochten
En moedigt ze in hun woestheid aan .
Afgrijsljjk toonen ze ons de tanden
En brullend vliegen ze op den roof,
Met oogen, die van bloeddorst branden,
En oogen, als van de adder, doef.
G Richter, geest van eedler orders,
Van hooger aandrift eens geblaakt,
'at is er van uw yolk geworden ?
Wat hebt gij van uw yolk gemaakt?
Ach, manners zonder eer of waarde,
Ach, vrouwen zonder schaamte of tucht,
Zich wentlende in het slijk der aarde,
En azende op verboden vrucht!
Een jonglingschap, voor geestvervoering,
Voor 't beste en hoogste doof en koel,
Onvatbaar voor de zachte ontroering
Van eedle liefde en rein gevoel ;
Ontvlambaar slechts voor spoorloosheder,
Voor weelden van 't ontuchtig bed,
En met de heiligsehennendste eeden
Verbonden tegen orde en wet!
Een gas van bandlooze onverlaten,
In list en Inisdaad uitgeleerd,
Zijn gruwlen plegende op de straten,
En tegen God en mensch gekeerd .
Godloochnaars, moordnaars, moordnaressen,
Brandstichters vol van woede en haat,
De vrucht van de ingezogen lessen
U spuwende in 't versehrikt gelaat .
Voorwaar, de goden zijn rechtvaardig ;
De hand, die hen trotseert, verdort ;
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De zanger, rang en plaats onwaardig,
Wordt van zjjn hoogte neergestort .
De geest is lang van u geweken ;
De hemelgalm ontvluchtte uw her ;
Een snorkende onzin werd uw spreken,
Uw zang een krijschend straatgetier .

Gij houdt van vorsten, na de onttroning.
Uw smaad terug ; 't is welgedaan !
Ook zelf zijt ge een onttroonde koning„
Een star geworpen uit haar baan.
Schier onherkenbaar ligt gij neder,
Met wat van vroeger lauwren rest,
iB j . t goud, gewoekerd door die veder,
Die smack en zeden heeft verpest .

Mei 1370.

Geloof niet dat ge u op kunt heffen,
lets doen, jets zijn kunt ale weleer!
De vloek, die u de kruin moest treffen,
Duldt zelfs geen schjjn van grootheid meet.
Vergeefs den blik omhoog geslagen,
Ten heldren lichtkreits opgestaard!
Die aadlaar, die u heeft gedragen,
Is in een borstlig zwijn ontaard.
XI.
PARIJB IN BRAND .

't Groote Babel zinkt ineen,
Gaat in vlammen op en vonken ;
Al zj~n pracht heeft uitgeblonken,
Al zijn grootheid hgt vertreen .
Wat het krilgszwaard heeft gespaardn
Valt voor oproertoorts en dolken,
Tot een prediking den volken,
Tot een schouwspel voor heel de card.
Waar is thane uw flonkerkroon,
Trotsche koningin der steden,
Die u knielend hulde deden,
't Hoofd ontblootten voor uw Croon?
Wie het waagde tegen u
Woord of vinger op to heffen,
Zou de vloek der wereld treffen . , y
Wie, onschendbre! schendt u nu?

Waar bl}jft thane de tooverkracht,
Die de konmgen verleidde,

TIJDENS DEN OORLOGS .

Die den volken strikken spreidde,
Allen aan uw voeten bracht?
't Laatste spoor van schoon verdween,
Is afzichtlijkheid geworden,
Sinds de omhelzing woester hordes,
Eerlooze! u verdraaglijk scheen.
Dit is alley weg en lot,
Die met veils schoonheen pralen :
Altijd laag en lager dales,
Eerst aanbeden, eens bespot!
Eerst vorstinnen, weeldrig, rijk,
En voor vorsten slechts toeganklijk,
Straks van minder lien of hanklijk ;
Eindlijk wentlende in het slijk!
Eindelijk vertrapt, verjaagd,
Opgeofferd, prijsgegeven,
Om op 't gasthuisstroo to ensues,
Door Been eerlijk hart beklaagd . . .
Neen! niet dus is 't dat gj,j sneeft!
Doodgegeeseld door uw beulen,
Most uw hjk op 't mijtvuur smeulen,
Dat hun woede ontstoken heeft.
't Groote Babel zinkt ineen,
Gaat in vlammen op en vonken ;
Nero zwaait de toorts brooddronken,
Duizend Nero's, teelt van Een!
Wat bet tachtig jaren lang
Heeft gezocht op al zijn wegen,
Is verworven, is verkregen,
Heeft het nu : ZIJN ONDER(ANG .
Volkren! ziet gij over de aard
Ginds die dikke rookwolk hangers,
Telkens door een vlam vervangen,
Die ten hoogen hemel vaart?
Daar, char bloeide 't paradijs,
't Paradijs der booze geesten,
Stad van bloed en gruwelfeesten,
't Hemeltergend wuft Parijs.
God ontfermt zich, en gees wind
Doet de vlammen feller woeden
Maar, om 't vreesl jk vuur to voeden,
IJvren zinloos vrouw en kind!
't Kwaad wil door het IIITEEST kwaad
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Zich zijn eigen loon verschaffen ;
God behoeft het niet to stratl'en ;
't Strait zich zelven en vergaaL.

CAESAR TRIUMPBATOE.
Memento homlnem ease .

S

GEDENK ZEN STERYELING TE WEZEN,

STerwinnaar, vorst en held!
Uw zegeboog staat hoog gerezen ;
Uw lauwer is besteld ;
De Jeugd strooit bloemen voor uw voeten,
Al 't yolk verheft uw deugd ;
De Schoonheid haakt uw blik to ontmoeten
De Grijsheid beeft van vreugd .
GEDENK ZEN STE1tVELING TE WEZEN!

Toon wijsheid, toon verstand!
Te hoog geloofd, to laid geprezen
Voert op des afgronds rand .
De roam verblindt ; de lof doet dwalen ;
Verbijstrend is de macht ;
Gear nit afgodische offersehalen
Is doodlijk in zijn kracht .
GEDENH ZEN STERVELING TE NEZEN!

Verwacht eens stervlings lot!

Een wolkjen aan de kim gerezen,

Maakt al uw glans ten spot .
De krans verdort ; de wierookwallnen
Vervliegen ; 't is gedaan ;
En, voor hat luidst hozannagalmen,
Vangt » Kruist hem! Kruist hem!" agar
GEDENK BEN sTERVELING TE NEZE :N !

get elnd is nimmer ver .
Zij 't leven in uw oog to lezen
De dood treedt naast uw kar .
En weak! Uw luister is vordorven,
Uw kracht voor goad geknot .
Een wenk! De stervling is gestorven ;
De Cesar staat voor God .
GEDENS EEN STERVELING TN WEZEN!

Gelukkig, die 't bedenkt ;

Die 't kan gedenken zonder vreezen,
n

TEE (EDACHT8XI9 .
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Waar God hem grootheid schenkt ;
Wiens innigst hart op keizerskronen
Noch veldbeerslauwren teert,
En zich indachtig weet to toonen
Wie rekenschap begeert!
TER GEDACHTENIS .
Aan u, mijn viertal zonen,
Die God mid gaf en nam,
U wijde ik deze toners ;
U, takken van mijn stam
Zoo pijnlijk afgereten,
U, perels rein en schoon,
Gevallen van mijn kroon,
Vervangen, niet vergeten!
G ij zijt mij vroeg ontvallen,
Min kleme naamgenoot!
U Lag ik eerst van alien
Zoo bleek op moeders schoot ;
Dat mondje zoo vertrokken,
Dat oogje zoo verflauwd,
En met koud tweet bedauwd
Die lieve, blonde lokken.
Reeds groenden drie lnaal zeven
Meimaanden om uw graft
Van voor mijn geest to zweven
Laat nog uw beeld niet af.
Nog tie ik honderdmalen,
In nacht en eenzaamheid,
Die armpjes uitgebreid,
Die zachtblauwe oogjes stralen .
Maar de engel, dierbaar zoontje!
Wier borst u had gevoed
En met dat rozekoontje
Beschonken uit haar bloed,
Heeft slechts een zestal jaren
Uw vroegen dood beweend ;
Toen wend ook zij vereend
Met hemelsehe englenseharen .
Ach, Godsgaaf'), mij geschonken
Toen 't hefste mjj begaf,

1)

De Benoni van bl, 17 a ; ZUn doopna~m Theodorus beteekent Godrgaaf.
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Uw troost heeft kort geblonken,
Uw steun brak spoedig af!
Gji hadt geen cooed bet leven
Te aanvaarden moederloos ;
Dies, na een korte pons,
Uw zieltje been ging zweven .
Toen ik ter aard bestelde
Uw 1 jkje, dierbaar wicht!
Een tweetal mj verzelde
Met diep bedrukt gezicht,
Mij, bij dat graf verzwolgen
In onuitspreeklijk wee :
Wie dacht dat een dier twee
Zoo spoedig u zou volgen?
MiJn Marten, lieve Marten,
Hoe heb ik u bemind!
G j waart de trots mijns harten
Mjjn eerstgeboren kind ;
G }j ~_hebt mjj 't eerst doen weten
Wat zahgst is, wat bangst,
Wat, na eens Echtvriends angst,
Eens Vaders vreugd mag heeten .
Gjj hebt mj 't eerst doen smaken
Dat daagl jksch zielsgenot,
Dat nog m jn hart doet blaken
Van gloenden dank aan God,
Als 't oog zich mag verlusten
Aan 't zich ontwikklend wicht,
En op een lief gezicht,
Daar 't zieltje doorbreekt, rusten .
G}j hebt mj 't eerst gegeven
Dien vadernaam zoo zoet
Dien gij, door al uw levee,
Ontzien hebt vroom en goed ;
,Wat zal van Marten groeien?"
Vroeg vol van hoop one hart :
Wee onzer! Marten werd
Gestuit in 't weligst bloeien!
Gestuit en afgesneden..
In 't midden van min vreugd
Om zoo veel lieflijkheden,
Verstand en kinderdeugd,
Om zoo veel kostbre gaven
Van hoofd en hart tezaam,

TES GEDACHTENIS .

In staat om van mijn naam
Ook verder de eer to staven .
Haast zijn het veertien jaren,
Dat u het' graf besloot,
En nooit reel van mijn snaren
Een treurtoon om uw dood .
Ach, 't lied, als 't op wou stijgen,
Werd in de keel gestuit Een kleiner leed is laid,
De groote smarten zwijgen.
Wreed graf, niet om to koopen
Door welke tranen 't 4j!
Gingt gij nog eenmaal open
Eer ge opengaat voor mij ?
Wat deerde u, lieve jongen!
Dat ge ons op 't onverhoedst
Uw lachjes weigren moest,
Hoe we u om lachjes drongen?
Uw voile koontjes bleven ;
Maar ernstig zaagt ge ons aan,
Als wear de lust van 't leven
op eenmaal u vergaan .
W~~J peinsden, zochten, gisten
Vol vrees, maar hoopten nog . . . .
Uw oogje zei : ,,Wil toch
De rust mjj niet betwisten!"

Neen! rust, mijn viertal zonen!
Genet een hooger heil,
Voor goad, nosh eerekronen,
Noch duizend levens veil!
Is u 't geluk beschoren,
Dat God Zijn kindren geeft,
Zoo gij bid Jezus leeft,
Heb ik u met verloren .

Maar wet mij 't aardsche leven
Nog schenke of houden last,
Die pleats wordt nooit vergeven,
Die ge in m4jn hart beslaat.
Zoo min ik awe namen
Aan uw opvolgers gaf,
Gaat van uw deel lets af,
Voor hen, die na u kwamen .
M,jn dierbren, mij ontvloden !
En gij, die kwaamt en bleeft!
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Min levenden ! Min dooden
Die in den hemel leeft! '
Mlln groot, uiteen-getreden,
Maar on-verdeeld gezin!
Een zelfde vadermin
Vereenigt al uw leden .
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DE VIJFTIENDE .

Kom ears mien hart, mi,jn vjjftiend kind !
Ik heb u net zoo lief ale 't eerste ;
Kijke ouderharten zijn de teerste ;
En voel hoe u een vader mint .

S
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Kom in den kring, mi,jn kleine pop,
Den wijden kring van
.
kleine en grooten!
Ell heeft met bli ~dschap zich onteloten ;
Hid neemt u met gejubel op .
Doe niet als kleine Willem deed,
Die, voor hij loopen kon of praten,
Ons zonder reden heeft verlaten
En heenging, tot ons bitter leed .
Doe wet de dochtertjes bier doers,
Die alien 't zelfde voorbeeld geven ;
Bli~f vriendljjk lechers, bloeiend lever.,
Ln bond uw vaders grljsheid groen .
VOORZIEN IGHEID .
Ook uwe harm des hoofds z~jn alien
geteld .

6
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0 God ! wet is deer nietige aard,
Dees vonk, die in 't heelal mag gloren ?
,Gjj ziet hear aan - zij is bewaard ;
Gij wendt uw oog - ziJ is verloren .
Wat z}jn die starren hooggeloofd,
Wat die verb}jsterende hemelen .
Waaraan bun myriaden wemelen,
Meer dan de harm van min hoofd?
Meer dan de harm van n4jn hoofd,
Die GIJ geteld hebt en gesehapen,
Die niet verbleeken op mjjn slapen,
En die mij tijd nosh zorg ontrooft,
Tenzij Gaj 't wilt, almachtig God,
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Die aan een Niet het Al doet hangers,
Bestuurder van ZIJN orde en gangen,
Regeerder van MIJY Iced en lot?
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Ach 't grootste en kleinste, Hemelheer!
Sleehts door uw macht uit niet gerezen,
Bl ijf t door die macht alleen in wezen,
3ehoeft haar daaghlks evenzeer .
Gil houdt aan s hemels hoogen traps
De zon in hare baan gebannen ;
Gij houdt het vlerkjen uitgespannen
Van t mugje, dansende in haar glans .
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R et groeiend en bet ,denkend" net, ~)
Gij kunt bet , een als 't aar verpletten ;
Maar wilt gi, z jn verderf beletten,
De wind,
e t krookt, verbreekt bet niet,
D ez adem die uw lof vermeldt
G God almachtig! steunt op d' owe' ;
De luchtstroom, daar 'k mijn lied aan bows,
Gij bebt zijn trillingen geteld .
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Gig telt de kloppmgen van t hart,
Pat uwen naam noemt, God des barters !
Zen tranen, zuehten, vreugden, smarten,
Zoo wonderbaar dooreengeward,
Zijn, in bun samenhang, gewicht,
Hun vrucbt en doel, uw werk uw avers ;
Zij zullen scam uw liefde staves,
Doorscbouwd bIj uw toekomstig hcht.
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Maar wat gees aardsch verstand doorziet,
met zekerbeid daar binnen
Ret hart, dat u bemint en niet,
Niet anders kan dap u bemmnen,
In U beweeg en leef en ben
Ik, Heer en God van ,mign vertrouwen! Het zjj (ELOOVEN, 't zla AAVSCHOUWEz,
Genoeg dat ik uw liefde ken !
GEVOELT

~i
c

~~
C
H
11

HET

C
~

(~

a

f
~+

PQRTRET .
I.

,Uw beeltnis, heve man! Laat ook uw beeltnis makers!
,'t
as onder dit beding, dat 'k mJine makers bet
'~

') Zie Job 28 :7 .
2) L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mats c'est an roses i
peasant .
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Zoo sprak de jonge vrouw, en streelde hem de kaken,
En poogde boos to zien ; maar dat gelukte niet .
,,Gil hebt min photo ram ." ,,Gj t mi,jn ; maar daarenboven
„Begeerdet gll van mid een kunstwerk levensgroot . . . .
,Gij fronst? Waar denkt gij aan?" „,Aan oude bijgelooven :
,, Wiens beeltnis wordt gemaakt is dlkwijls spoedig deed .""
Hij $chrikte zelf er van. „Zoo Woudt gij xta vermoorden?' ;
Een kus was 't antwoord, en : „„Van vrouwen geldt het niet ""
„Van manners evenmin", hernam ze, ,en zulke woorden
Zijn dwaasheid in uw mend, en doers uw vrouw verdriet
Goedwilligheid, en trouw aan 't geen gij mij beloofde,
„Ziedaar wat ik verlang ; geen sprookjes, heer gemaal!
,Maar 'k zie wel dat het vuur der eerste liefde doofde . . . "
Zoo schertste ze en ontvlood, en liet hem in de zaal .
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„,Het zal gesehieden, mijn lief vrouwtje! 'k Schri,j nog heden
„„Den schilder!"" riep hij in den gang haar na . En z j :
„Heel geed! W' • zullen zien --" maar, keerende op haar sehreden :
,'t Portret meet vroolijk zien ; zoo niet, behoud bet vrij."
De beeltnis werd gemaakt ; 't ,lief vrouwtje" was tevreden .

G
6
C

~~
~~
C?'
c

(
V

r-

G

De
De
De
De

1I .

morgenzon scheen fel op :t ganseh gesloten huffs .
koetsen rolden aan, waarin de volgers kwamen .
borers staan op steep of kijken door de ramen,
straatjeugd schoolt bjjeen met min of meer gedruisch .

De zwarte ljkkoets, op wat afstands, staat gereed .
„Het is de mooie ; met de pluimen ; veer de rijken!"
~Dat deze risk is, zal wel. uit de draagplaats bhjken ;"
„'t Was vjjftien golden b ~~ 4jn broer!" zegt een, die 't weet .
En in het donkre huffs verzamelt zich de stoet ;
Heel stil en statig ; wittedassen ; zwarte rokken ;
Het aanzicht droevig, of in droeve plooi getrokken ;
En fluistrend, joist zoo als m' in ziekenkamers doet .
,Daar 's veel gebeurd, mijnheer! Sinds ik u laatstmaal zag ."
„Dat moogt gij zeggen . 't Is verschriklijk."" ,,En zoo spoedig!
,Veer veertien dagen was hij bij ons ; heel blijmoedig ;
,Maar tech ; n jn vrouw zei : tech wat anders dan hij plag."

En ,ginds : ,Wie had dit kunnen denken, waarde heer? ~~
i dacht dit was een man om honderd haar to warden .
,Mff
„Wel zeker! en een man van regelmaat, van orders ;
,,De maatschappij mist veel -" ,En de arme vrouw nog meer!"
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HARD IAN ZACH r .

-

MISPAS.
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„Gelukkig zijn er hier geen kindren, en - geen zorg!"
, Dat's wear. 't Zal evenwel een aaklig ledig wezen ."
„Nu is 't zoo erg nog niet ; dear 's veel to doers ; na dezen,
,,,Na dezen dag, mijnheer, begint het ; 'k sta u borg ."

Gestommel in den gang ; getrappel op de street ;
leers oopnen van de dear ; een zacht gerol van raderen,
Pie zich verwjdren : en van andre, die wet naderen, Men spreekt wet luider, dat de stem er boven gaat .

C

Men ziet op 't uurwerk ; near de dear ; de dear ontsluit ;
Een heer in 't kort, met bef en mantel, purpren konen
En purpren news, komt zich met deftigheid vertoonen,
En noodt ,Van de eerste koets!" de heeren luidkeels nit,
,Het grog heel stil in 't werk ; zij heeft vast nets gehoord,"
Zoo spreekt in de eerste koets, bet viertal met vertrouwen .
,Ik raadde hear", zegt een, ,hear kamer maar to houen,
, Die achterboven is." „Heel wijs" " is 't wederwoord.
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Maar die had opgezien near 't venster om den hoek
Per pui, dat blinders had van buiten noch van binnen
Had, door een smalls rest van 't neergelaten linnen, '
Een schoon gelaat aanschouwd, maar bleek gehjk een doek .

En die den zonnestraal, die dit bedroefd gezicht
Verlichtte, verder met bet oog had kunnen volgen,
Had, achter 't beeld van smart, in 't wreedst gepeins verzwolgen,
Een vroolijk mansportret men ghnstren in zjn hcht .
HARD EN ZACHT .
Spear geen hardnekkigen,
Noch wees tegen zwakken fel;
Gisp de gebreken wel,
Maar beschimp geen gebrekkigen,
MISPAS .
Een valsche stag is ras gedaan,
En, b j den spoed om voort to geen
De onmooglijkheid om stil to staan,~
Volgt al to licht een tweeds
Ja ook de derde is op het punt, '
Indien men u den t}jd niet gun,
Dat go u eens wel bedenken kunt
En letters op uw schrede.
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WEL$ER EN TFIANS .

-

AAN DEN APOSTEL JU11ANNE .

Beschim~ hem niet, die (arme ziel ~)
Dewijl hlj zich aan 't koord niet Kiel,
Pardoes van al de trappen vial,
En pijnlijk ligt to kreunen ;
Houd uw verwUten in den krop
Maar pleister zijn bebloeden kop,
En geef hem, krabt h1j wader op,
Uw arm om op to leunen.
WJ LEER EN THANS .
Eer we onze tanden hidden,
Kregen wij moeders borst,
En warden we a1tijd
Heerlijk gevoed ;
Nu

ze hebben,
B}jten we in alles,
Maar ach ! niet alles
Bekomt even goad.

AAN DEN APOSTEL JOHANNES.

De Schilders in 't gemeen, die malen of verrinaeB
Een Engel b j MatthJs of Seraph jnschen Man ;
Bij Marcus eenen Leeuw, verhit op overwinnen,
BU Lucas eenen Os, EEN ABEND BLY SINT JaE.
J ER. DE DEOBEL

Waak op mijn ziel! Paar stem en snaar,
En zing den vhegend' Adelaar,
Die u een bode Gods mag wezen!
Des Heilands vriend, de groote ziel,
Die op zijn boezem nederviel,
En in zjjn hart mocht lezen!
Die door den geest, die uit dat hart
In 't zune drong, gedreven ward,
Ms hij verkondde : „GOD IS LIEFDS,

DE ZIEL, DIE LIEF BEEFT, Is UIT GOD,
ZIJ BLIJFT IN GODS . 'T OUD GEBOD
En ' T NIEUW QEBOD IS LI&FDE !"

0 Konings •arend! met wit pracht
Sloegt g j de vleuglen uit, vol kracht ;
Hoe hemelhoog zijt gij gevlogen!
Hoe staardet ge, in 't gebied van 't licht,
De HOO STE zon in 't aangezicht
Met onverbijsterde oogen
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JOHANNE$ .

Haar weerglans, nimmermeer verdoofd,
Blinkt heerljjk om uw hale en hoofd,
,din doet uw golden veedren stralen ;
En dealt gij in one midden neer,
De balsemlucht van hooger sfeer
Komt met u nederdalen .
Gjj neemt one op ; gjj draagt one voort ;
Gig zet one neer in 't heihg oord,
Wear w}j den voetstap kussen mogen,
Door Hem in t aardsche zand geprent,
Wien de engel voor zijn Beer erkent,
En dient met pinkende oogen .
Gij stelt zijn beeld one voor 't gezicht,
't Is alles heer1 jkheid en licht,
'at de oogen zien, wat de ooren hooren,
Ons hart ontgloeit, gelooft, aanbidt,
(Geen zahger genot den dit 1)
En ademt ale herboren .
Maar eensklaps voert uw stoute vlucht
Ons boven wolken uit en lucht,
En alle starren, alle hemelen,
Tot waar de troop rijst voor one oog,
De troop, waarom een regenboog
Zzln kleurenpracht doet wemelen .
De troop in 't heiligst heiligdom
. Der groote sehepping Gods, waarom
Zjjn uitverkoornen zich verdrlngen,
Het twalefmaal-twaalfduizendtal,
De schaar, die niemand tellers zal,
Hun halleluja's zingers.

•

'bet u $lean we ook den Afgrond ga .
Gij zweeft den hemelsch' engel na,
lens hand, near Gods bevelen, beide
Zijn sleutel, en de keten voert,
Wear hid den Ouden Draak mee $poem,
Diet heidendom verleidde.

C

En waar uw breeds vleugelslag,
Uw sterke klauw one voeren mag,
In hemel, aarde, of hellekuilen :
Uw levenswarmte, uw liefdegloor,
Dringt koestrend tot de harten door,
Die ge ears uw borst doet sehuilen.
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VOOB DEN KRIJQSMANSSTAND .

Hoogvliegende Arend! merkt gij niet
Wat pijlenzwerm men om u schist,
Hoe fells jagers u belagen ?
Neent Hooger zweeft ge en geeft geen acht,
Vernieuwt uw jeugd, behoudt uw kracht,
En bljjft ons rustig dragen .
VOOR DEN KRIJGSMANSSTAND .
Verdraagt gij 't, dappre legerscharen,
Gij helden, trouw aan eed en plicht,
Dat brabbeltaal en kreupeldicht
U daaglijks scheldt voor moordenaren?
Dat lafaards, blind voor deugd en ear,
Beschimpen 't ridderljk geweer?
Hoe nu? Z jn grenzen, goedren, rechten,
is vrouw en kind, altaar en haard
't Verdedigen niet langer waard?
0£ zullen zij er zelf voor vechten,
Wanneer de viland dreigt den grond,
zij met hun pen, zj met hun mood?
0 Neen! G j moogt hun 't l jf beschermen ;
Ziedaar uw voorrecht en uw nut!
Het levend schild, dat hen beschut,
Zen, tot hun vreugd, uw krachtige armen :
Zij reeknen op uw heldenmoed,
Uw deugdlijk ,ijzer", kostbaar ,bloed."
Maar krijgskunst, krijgseer, roemverwerven
Op 't bloedig slagveld -- mats daarvan!
Een moordnaar is hum de oorlogsman,
Die niet zoo goad is van to sterven ;
Is h}j gesneuveld in 't geweer,
Dan een vermoorde, en weinig meer.
Bewaar mij God den stand to onteeren,
Die alley standen yacht bewaakt ;
Die, als hat uur des noods genaakt,
Zjjn plicht niet eerst nog heeft to leeren,
Maar doet en uitvoert, en niet vraagt,
Wat hij daarvoor verwerft of waagt.
Bewaar m j God den krijg to vloeken!
Mjjn vloek treft ,pat hem noodig maakt,
Hem voedt en aanvuurt, als hij blaakt ;

/SAN DE ARTSEN. - EEN LIED OP HET JAABFEEST ENZ .
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Gij doet het mee, gij avrechts kloeken ;
Die onrecht doet en oorlog kweekt .
Ook dan, als gij van vrede spreekt.
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AAN DE ARTSEN.
Vervolgt met stillen
, heldenmoed,
,
`Vat dood er dreig , moat pest er mooed ,
Uw weg uit de eene in de andre mooning ;
Biedt rijk en arm de trouwe hand
Der hulp, en oogst voor dankbetooning
BerisPingen van 't onverstand!
Weest, in den dag van zorg en angst
't Gezegend voorwerp van verlangst,
Wien t woord ten mood wordt uitgekeken,
Een engel Gods, een halve god, -En is dat oogenblik geweken,
lien mensch, met wren de domste spot !
Maakt, daar de dwaas uw kunst veracht,
Bekrompen vroomheid u verdacht
En hoop Gods voorzorg in uw gaven :
U w zelfverloochning, uw geduld
Verdlent den handslag alley braven,
En 't hart loont die zijn plicht vervult .
Maar Artsen! waar uw kunde slaagt,
Het leed verzacht, den dood vertraagt,
't Genot des levens weer doet keeren ;
Verheft , u niet! Geeft de eer aan God!
Die d Eeiens-waardigste nlet eeren,
Miskenning is hun billijk lot.
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LEN LIED OP HET JAARPEEST DER UTRECHTSCB E
ZENDINGVEREENIGING .
April 1871 .

Rom,
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:10-12 .

Verheugt u met het yolk van God,
GU volken en geslachten!
Weest met , ons vroolijk in uw lot ;
. Gig leeft in Gods gedachten,
Zljn roepstem khnkt van oord tot oord ;
Hid stort zijn Geest, hid zendt ziln Woord ;
In welk een hoek gezeten,
Geen uwer wordt vergeten .
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E$N LIED oP BET JAABFFEST LER vTR . ZIiNDINGVEREI~NICGING)
Prijst, al gij heidnen, prijst zijn naam ;
Looft, looft den Heer der Heeren!
Gij zult hem kennen al to zaam,
Uw somber lot zal keeren .
De duisternis uws nachts verdwijnt ;
De dag breekt aan, de zon verschijnt ;
Iet alt tar wordt verbroken
Den On-bekende ontstoken.
De Twijg, met eeuwig groans bi n,
Uit Jesse's stam gerezen,
Zal als barrier der volken staan,
Zal alley toevlucht wezen .
Eon Heilbanier, die hope wekt,
Beschermt, vereenigt, overdekt,
Bezielend op zal zweven,
En vrede en rusts geven .
Al spotten Booze en Wereld laid
Met hail en heilverwachtlng ;
Al trekken christenvolken nit
Ten krijg en broederslachting ;
Al treft hat oordeel Gods alom
Eon overspelig Christendom,
Op twee gedachten hinkend,
In ongaloof verzinkend
Llij die 't beloofd heeft is getrouw,
Getrouw en macho beide ;
En rijzen zal hat goisgebouw
Waar hi den •ond van bide •
En wassen 't wo dye Mosterdzaa,u ;
En werken t Zuurdeeg vroeg en last ;
Ook zal van trust tot kusten
[let Visschersnet niet rusten .
Welzali die van 't Visschersnet
Een slip heeft aangegrepen ;
Die meedoet, waar 't wordt uit ezet
Om bait voor God to sleepen
Welzallg die, van 't oeverstrand,
Het hart mag sterken en de hand
Van die de zee braveeren,
Om met dien bait to keeren
Telzalig, die een haudvol graan
Aan handen toe mag trouwen,
Die in den naam des Heeren gain
De wildernis bebouwen!
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> I$ LIID OP HET JAARFEEST DER UTR . ZENDINGVEREENIQINO .

Welzalig, die hat onweer tart,
En, met de hoop in 't biddend hart,
Niet moedloos wordt to zaaien,
Wat na hem andren maaien !
De graankorl schijne in 's aardrijks schoot
Verloren en verdwenen ;
Eens breekt hear levee nit den dood
Door elk beletsel henen .
Gods tjd is dear ; de kiem ontspruit,
De voile helm, na 't groene kruid ;
Haast zal hat ruischend koren
Den lof zjns naams doers hooren.
Niet altijd zal uw dompig bosch
Het licht des hemels keeren ;
Eens wordt ook g j ears planting Gods,
Een vruchtbre hof des Heeren
0 Nieuw Guinea!') Al begeeft
Ears Geissler') u, een JEZUS leeft.
Die hem had uitgezonden
Heeft nieuwe hulp gevonden.
Rust zacht in Vaderlandschen grond,
Nog eens aanschouwd vGOr 't sterven ;
Man Gods ! uw naam leeft in den mood
Van die u noode derven .
Gi derft niets meer, gi,j ziet uw Heer,
Dealt in zjn heerlijkheid en ear ;
En wacht ears Zijne z jde
Dat de oogst uw hart verblijde ;
De oogst van dien akker stug en woest,
Wear gij op rotsen ploegde,
Maar 't doers van wet g ij mocht en moest
Uw stil geloof vernoegde.
Uw voorbeeld vuur de manners aan
Die tot uw taakz jn ingegaan ;
De Geest, die in u werkte,
zij ook hue lieht en sterkte!
0 Geest des Heeren ! kom, deal near
Met krachten, gaven stralen!
Beziel de dienaars vans den Heer,
Vermeerder hue getalen!
Voer alle Heidnen tot hue God!
~) Voornaanest zendingveld der Utr, Zendingvereeniging .
I) Len der aerate zendeiingen op N. Guinea, gort to voren overladen .
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8AGE8009. - ONTWISRBLING DER VBOUW .

-

EEN LIED DES VEk LROUWEN8 .

Wend, door bekeering, Isrels lot!
Laat ons, in onze degas,
,Goeddoende niet vertragen!"
HAGEROOS.
M}j,n Hageroos, mijn bloom van 't veld!
Dear groan in koningshoven,
Wear slaafsche zorg de bloemen giet .
Zoo's frisch, zoo's vriendljk bloempje niet,
Als 't oog der liefde in u beziet
En ieders lippen loves.
Gij steekt niet uit door gloed of pracht,
Maar streelt en steelt de harten .
Laat wear zijn, wet men loft jks meldt
Van bloemen, diee men koopt voor geld :
M jn Hageroos, mijn bloom van 't veld,
gas al die pronksters tartan .
ONTWIKKELING DER VROUW.

r eset vrouwl}jk geslacht
Dient tot eon hooger ontwikkling gebracht ."
Pat is : Dochters en Moeders behooren to weten .
Wat Vaders en Zones vergeten ;
En eon Vrouw dient to does,
Wat eon Man van fatsoen
Noodwendig moot negli eeren,
zaJ hij den t jd hebben, mijnheeren!
Om in de club hot land to regeeren,
En over 4jp en groan
(Gees oordeel to hebben, maar) to redeneeren .
BEN LIED DES VERTROUWENS.
Mijn voorhoede en mijn achtertocht
Zijt g j, mijn God, zUt gij
Mien blood en loves wordt gezocht,
Maar gij beveiligt mij .
De vj,jand van mjn ziel rukt aan
Met helsche list en kracht :
Met U durf ik hem togas gaan ;
Met U is overmacht.

' T BESTIR . - BIJ HET G}RAF ENZ .
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De wereld, die ik vlied en ducht,
Vervolgt mj, waar ik treed
Gij dekt mjjn attocht en mijn vlucht,
Steeds tot mijn hulp gereed.
Die op zichzelven nets vermocht,
Wordt stark, z}jt gjj nab j .
Mijn voorhoede en mijn achtertocht,
Z}lt gjj, mijn God! z}lt gh .
'T BESTS .
't Baste voedsel was voor elk
Toegevloeide moedermelk,
Ongevraagd verkregen ;
Wat natuurlUkst, ongezocht
Onzer ziel wordt toegebrocht,
Is haar 't meest ten zegen .
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BIJ HET GRAF

CW ISTIAAN WILLEM JOHN BARON VAN BOETZELAE$
VAN DUBBELDAM.

Oven . 18 April 1872 .
Strooi rozen op dit graf, die na 't verwelken geuren,
Als, na z}jn dood, de deugd en liefderijke dawn
Van hem, om wiens germs wIj treuren,
aliens nagedachtnis blijft, en nimmer zal vergaan.
,Welzalig" - zegt de Schrift - ,die in den Heere sterven."
Ja ; hunner is de rust na wel volbrachten loop ;
Hun hell, de troost van die hen derven,
Hen wear to zien, de hoop.
,Hun werken volgen hen ." Uw werken waren velen,
Getrouwe dienstknecht! en in needrigheid volbracht .
Eens in uw heerlijkheid to deelen !
Die eerzucht geeft ons cooed en kracht .

Gij hadt geen eerzucht. Neen, gij hadt slechts liefde, ontstoken
Aan de eerder liefde van een Heiland, trouw en teen .
Ook daze lee heeft niet ontbroken
Aan 't voorbeeld, dat ge ons gaaft : ,Aan God alleen z j de ear!"

Rust, werkzaam vriend, rust zacht! Treurt niet, beroofde zonen!
Hef, droeve weduw! 't hoofd, van hooger hulp bewust ;
God in den hemel zal u toonen
Wat zegen op hat huffs van zijn beminden rust .
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HOLLAND
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HOLLAND .
Zoet Holland, lieflijk Holland,
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mi?n Holland, west g ,
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steeds even lief gehad,
Uw bosschen en uw duinen,
Uw weiden en uw tuinen,
Zoo menig aardig dorpje,
zoo menig nette stall.
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In Haarlem stood n4jn wiege,
mun eerste huffs en school .
Het is een stall van bloemen,
van rozen en viool,
Stall van vergeet-mij-nieten
Aan vaarten en aan vlieten,
Waartusechen ik nog dikwijls , .
in m}ln verbeeldmg dooL
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Tk heb u heel male levee
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Near Leiden trekt bet harts
der oefengrage jeugd ;
Eon stall is 't van geleerdheid .
en r}lke jonghngs, vreugd ;
'k west niet wie 't meest mjj dienden,
M ~jn meesters of mfljjn vrienden
wel, dat mij beider leering
en bender hefde heugt,
EIj Alkmaar ligt een dorpje,
dat oog en hart verrukt ;
Dear heb ik de eerste bloemen
der remste min geplukt;
Heiloo, de zachtste banden
Sloegt gj~ om ooze banden ;
ezegend seder plekje,
door omen voet gedruktl
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'e Heemetee, wear bet meerschuim
beast week voor golvend green,
Dear ving mjjn huisl}jk levee,
m jn werkzaam levee aan .
0 God, de zegeningen ,
Vermeerdren en verdrmgen,
Verdringen zich, al vergt g }j
ook nu en den eon traanl
Zoet Holland, liefljjk Holland,
flu leef 1k in bet Sticht,
^

GOD. - KINDESKUSJE .
Door leiding van Gods goedheid
en nooit betreurden plicht ;
'k Zie dear den grafkuil gapen,
Waarin ik zacht zal slapen,
Als, op den Stichtschen akker
mij n' dagwerk i s verrichl,

a
`r
L

S
C

397

M

~,
s,
~~

Maar noolt zai ik vergeten,
zoolang ik ademhaal,
1:1w dumkant, dierbaar Holland ;
,
wear ik nob daagljks dwaal,
Uw bakers en , uw stroomen
Uw schaduwr jke boomers,
l"'w steden en uw dorpen, . .
m~ dierbaar altemaai :
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GOD .
Is God ears God slechts van t Verleden,
Die eenmaal dacht, en surds zjn read
Zich boners heontwikklen leaf ;
Of wel de God van t eeuwig Heden,

Die, eeuwig,

C
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dead ?

KINDERKUSJE .
Als een wen dealt hat near,
't Kusje van hat kind ;
Van hat welbeminde kind,
Gave van den Heer.
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Onbewust van wet hat werkt
Wear 't als balsam vial
In een diep gewonde ziel .
Die hat troost en sterkt .

G

Onbewust van wet hat ken
Wear mats anders bast,
Op den radeloozen man,
Wien zjjn kracht verlaat .
Onbewust van wet hat doet,
Ongemerkt en stil,
In 't verbitterde gemoed,
Dat gears liefde wil .
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TACTIEL

'T I8 ALLEB COED,

DE NATUUB AAN Di~N EIIZ.

Onbewust waarvan het spreekt,
Waar 't een beeld van is,
Als een schuldig harts breekt,
En met hoop en vreeze smeekt
Om vergif'enis.
TACTIEK .

Waar ik 't niet winners lean, en niet verliezen tnaq,
Al pruttelt die m j volgt, daar lever ik geen slag .
'T IS ALLES GOED .

't Is alles goed wat komt van God,
Al komt het door de menschen
Verbittring van ons deel en lot,
Verijdling onzer wenschen ;
De hand sees vijands hou hem op :
De Hemelvader vult den kop .
0 zie dan, zie den mensch voorbij,
En vest op God uw oogen !
't Is geen vergif, maar artsen}j,
En zal uw kracht verhoogen.
De teug zij bitter in den mood
Zij maakt het kranke hart gezond .
DE NATUUB AAN DEN NATUURONDERZOEKER
DEZES TIJDS .
'k Ben in mijn neevlen niet meer veilig ;
M jn dichtste sluier dekt m j niet
Voor wie mij met uw oogen ziet ;
Geheim noch schuilhoek is u heihg,
Zoo ras verraden als bespied .
Toch is er iets, dat u ontvliedt
M }jn levers ziet gij en mijn streven,
Maar niet het levers van mile levee.
VERNUFT EN VLIJT .
Wil d' arbeid van 't nadenkend hoofd
Uw eerbied toonen ;
En gun ears 't vlug vernuft, dat rassche lauwren rooft,
Zrchzelf to kranen .

JANTJE . - ALe t IJ VOOR 'T LAATST . - VADERWIJ$HEID .
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Weet dit : de krans is haast verdord,
Die al to licht veroverd wordt .
Neen, neen, door ar •b eid word t geen kunst
Of geest verkr'egen ;
Maar 't vroeg ontwaakt genie verbeurt vaak de eerste guest,
Op later wegen.
Een klein talent, gekweekt met vl }j~t,
Braveert den nijd, verduurt den tijd.
JANTJE .

Is Jantjen opgevoed?
0 neen, maar opgevuld.
'k Wed dat ge 't merken zult,
Zoo ras gij Jantje ontmoet .
Hij heeft zoo veal in 't lijf,
Dat beenen, armen, handen
Gansch roerloos zijn en stiff,
En ook - zijn mood vol tanden.
ALS GIJ VOOR 'T LAATST .
Als gij voor 't laatst mij hebt gekust,
M jn lief, mijn levee!
Uw echtvriend bij de dooden rust,
Aan 't stof hergeven ;
De zerk gelegd is over 't graf,
Daar 'k in vernachte
0 winch dan, winch uw tranen af,
Bij deer gedachte :
Die aan mijn armen is ontgaan
En uitgedragen,
Heb ik steeds ,goad, nooit kwaad gedaan,
Van dag tot dagen" ;')
Het lief, daar ik zijn hart door won,
Ging ver to boven
Al wat hij ooit beschrjjven kon,
Of Ik gelooven.
VADERWIJSHEID .
Indian g}j een vader van kinderen ziit,
Al worden ze ook mooglijk wat ve1en,
')

Bpr. 81 :12 .
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SANCTUM SANCTOLUM.

Dank vrij uwen God en wees hartlijk verb1jd,
Het maakt een half man tot een heelers;
Het doet u het levers to beter verstaan ;
Het oefent in voor- en in mede- to gaan,
't Geeft geduld onder kibblen en spelen .
Een kinderloos man heeft wel mannenverstand,
En een vader van kroost is niet wijzer ;
Maar hij is weder wijs op een anderen trant,
Breekt, bij voorbeeld, met handers geen ijzer .
Een kinderloos man zil een man van de klok,
Een man van zi9n t 1cZ is de vader ;
Hij gaat niet genet met de kippers op stole ;
Maar hij staat ears de kuikens veel vader .
Een kinderloos man leert wel veel, maar vergeet
Toch ook veel in 't gezelschap van ouden ; .,
Maar een vader van kroost onderhoudt wet hjj wed,,
En 't gezicht van de jeugd helpt onthouden.
SANCTUM SANOTORUM.
Er is een heiligdom van 't hart ;
Ontziet het, stervehngen!
Daar woont geweten en gevoel,
Bewustheid van een hooger doel,
En drang naar beter dingen.
Daar zetelt zekerheid van God
En onverderflijlt levee,
Daar plichtsbesef, erkentenis
Van al wet goed en godlijk is,
En wear geluk lean geven.
Daar gaan de kostlijke offers op ;
Gebeden, zuchten, tranen,
Die zich zoo stil en ongemerkt,
Door al wet om hen woelt en werkt,
Een weg naar boven banen .
De lamp, die dear voor 't outer hangt,
Is door God zelf ontsteken .
0, last de reins vlam met rust!
Want wear hear licht is uitgebluscht,
Gaat alle licht ontbreken.

TEGENSTRIJDIG. - UTRECHTS BLINDEN. - ACH!
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TEGENSTRIJDIG .
't Is om den mooien WIC to doers,
Het frissche groen,
De donkre boomers,
Het wandlen fangs den klaren vliet,
't Gezicht van 't wisslend bergverschiet Toch wenscht gij aan to komen .
Gij zijt naar 't VADERHUts op weg,
Door heg en steg ;
Veel zwarte wolken ziet gij drijven ;
Veel doornen kwetsen u den voet ;
't Gezelschap, klaagt ge, is ver van goed,
Aan 't beuzlen nu, en straks aan 't kijven -Toch is 't uw wensch,
Onwijze mensch !
Lang onderweg to bli jven.
UTRECHTS BLINDEN

AAN HUNNE WELDOENEBS, BIJ DE OPENING VAN EEN NIEUW
voon HEN BESTEMD WERH(EBOUW .

Do dank der blinders stijgt tot God,
Voor wat, tot beetring van hun lot,
Uw liefde deed en uit blijft denkn ;
ZI,1 zien hun nieuwe werkplaats niet ;
Maar God, die 't al en alien ziet,
Moge u daarvoor Zijn zegen schenken .
Zijn gunst bestrale u met haar licht ;
Hij spare u 't zintuig van 't gezicht,
Door ons gemist met zooveel smarten ;
En zjj u de, ondervmding zoet
Dat: wat gil voor blinds oogen doet,
Niet is verkwist aan steenen harten!
A.CH !
Ach, hoe zeldzaam is 't uitnemende!
Ach, hoe veel hot daarnaar zweemende!
Ach, hoe moeilijk is 't den luiden
Ooit hun wansmaak to beduiden!
Ach, hoe dwaas is 't van to toornen
Dat niet zien de blindgeboornen,
Pat de dooven niet begrijpen
Welke snaren, welke pijpen
Valsche klanken van zich geven,
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DI £UNST obi DE HUNST . -- HAMS AAN HANSLEIN.

RORTOM.

Die een joist gehoor doers beven,
Dat het yolk niet beter weet,
Of die blaaskaakt en geraasmaakt,
Is een reednaar, is poeet !
Acid

s

DE KUNST Oil DE KUNST .
~De kunst om de kunst" -- zoo verkrijgt gij ? -- Natuur ?
Het zij zoo, maar 't schijnt me een heroische tour .

HANS AAN HANSLEIN .
(ReSsherinnering .)

C
C

Die 't hardst kan schreeuwen is de magi,
In 't land der Jonker Hansen ;
Daarom, mijn zoon, sch~ •e euw wat je kan,
Het geeft de schoonste kansen .
Schreeuw luider, Knabe! luider nog!
De schreeuworganen hebje toch,
En 't voorbeeld, dat we u geven .
Is maklijk na to strevPn .
Franzosesist ; Englander lispt ;
w}1 k4jschen, kind! wig gillcn
Vertoont zich iemand, die bet gispt,
weten hem to stillen.
\Vij rjjschen dubbel, beste maat,
Tot hooren hem en zien vergaat ;
In onze scherpe kelen,
Zj,~,n ,,der reosourcen velen ."

wij

En schiet de lieve keel to kort,
j zoeken 't maar wat verder,
In maag en buikstreek, en bet wordt
Niet mooier, maar wel harder .
En daarom „eens voor allemaal",
Schreeuw door ! Maar sehreeuw grammaticaal t
* Grammaticalisch" krijschen
Moet uw fatsoen bewijzen .

w

KORTOM. - IN HET KORT .
Wees in de keus tusschen dezen zorgvuldig ;
IN HET HORT is bescheiden, HORTOM ongeduldig.

r
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TFR GELEGENHEID VAN HET TAALCONGRES TE
MIDDELBURG IN SEPTEMBER 1872 .
I.

AAN ZEELAND .

C
v

S

•
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Hef Zeeuwsche Leeuw, den breeders kop
En schouders nit de barer,
Schud fier en trotsch de maven op
En last uw oogen waren
Langs drom bij drom, uit elk gewest
In uwe hoofdstad saamgeprest,
Waar, order roos en palmen,
De blijdste toners galmen .

0 Land van Cats, goed Zeeuwsch, goed rood,
Diet zout en t zoet vereende,
Waar Bellamy het speeltuig vond,
Dat Roosjes dood beweende ;
0 Bloemhof, rijzende op nit zee,
De vriendengroet, de zegenbee
Van alle Dietsche tongen
Wordt thane u toegezongen .
Uw vette klei zij meer en Ineer
Met voedzaam goud beladen ;
Uw handel bloei, gelijk weleer,
Langs nieuw beproefde paden ;
De ronde Zeeuw vErandre nooat ;
De Zeeuwsche zij zoo schoon ale ooit ;
En al wat Zeeuwsch is tooee
Den glare van 't Goede en 't Schoone!
II.

q

~,

Met dien van Holland, u getrouw
Sinds zooveel honderd jaren,
Biedt Vlaandrens Leeuw u thane den klauw,
Bij onze vrede-altaren .
De staatkunst seheidt en seheurt en deelt
De taal vereenigt, zalft en heelt,
En Cats en Zevecoten
Zijn eeuwig bondgenooten .

HET WAPEN VAN MIDDELBUEG,

a

~"

Aan den Heer Burgemeester SCHORE1 .

Op aadlaars-borst rust, Middelburg!
Uw Burg van goud op keel ;
Uw ream worde, ale op aadlaars-vlerk,

S

a

404

TER GELEGENH. V . H. TAALCONGR . TE M IDDELB . IN SEPT.

1872

Gedragen door het luchtig zwerk,
Naar 's werelds verste deel .
Op aadlaars borst praalt, Middelburg!
Uw schild met glans en gooed ;
Geen arends-oog ontdekke een viek,
Maar arends-klauw en arends-bek
Waak voor uw goed en bloed .
De Keizerskroon, die 't hoofd versiert
Uws Arends schittert schoon ;
Maar schooner en tot eedler vreugd,
Blink 't eikenloof der burgerdeugd
Rondom uw stedekroon!
III .
IN DE ORANJERIE VAN OVEBDUIN, l)

Dat de Overduinsche bloemhof bloei
Z}jn boomgaard rijke vrucht doe plukken,
Het kunsttrezoor er overvloei
Van altijd nieuwe meesterstukken
Zijn Eigenaar aan 't zilvren haar, 1
op 't hoofd zoo ongebogen,
Nog lang den gloed van 't levers paar,
Dat tintelt in z}jn oogen .
Dat aan zijn zjj 4jn Gade prijk,
Hem 't levenspad bljjf tooien,
Z}jn Dochteren, aan gaven rljk,
't Met bloemen overstrooien,
Z jn Zoons den naam van 4jn geslacht
Met nieuwen mister kronen,
Door 't zwaard, den tabberd, en de kracht
Der kunst in 't r jk der toners.
B j zoo veel keurigs, zoo veel schats,
Als reeds 4jn hand en vlijt vergaarde,
Verhoog. . nog steeds ,iets nieuwe van Cats~~
Van z~n verzameling ~) de waarde
Cats' hooge leefti,jd, blijde moed
En hoop op 't beter levers,
Meer waard dan al des werelds goed,
Zij r}jkl jk hem gegeven!
I) Buitengoed van den Heer de donge van Ellemeet, Alg . Voorzitter ran 't Con.
fires, to Oostkappel .
3) Museum Oatsianum.

1tBN GIOBD&

P REEK .

-- BIJ HT GRAF VAN BERNARD GEWIN .

Een dankbre ,Afdeelings-president"
Wenscht dit den ,Algemeenen,"
En al wat ademt hieromtrent
Moat in dien wensch vereenen .
,Lang en gelukkig leaf de man",
Roepe ieder dub end malen
,Die ons zoo goed regeeren kan
,En ons zoo gul onthalen I"

C
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KEN GOEDE PREEK .
Een goede preek is als een goed portret ;
zj krlkt u aan waar ge u ook nederzet .
BIJ HET GRAF VAN BERNARD GEWIN .
Rust zacht ! Gij 4jt tar rust gelegd,
Waar mats kan deren,
Bemin1jk vriend! Getrouwe knecht
Des trouwsten Heesen !

a

G ~j neemt een vriendschap mede in ' t gr af,
Van veertig jaren,
En wacht haar nieuwen morgen af,
Bij de englenseharen .
Wij wandlen hier, door lief en lead,
Nog op en neder,
En gaan tot de ure, die God weet,
Door wind en weder .
Voor u was 't weder dikwjls ruw,
Het deal der vromen ! -Maar nooit is tusschen m}j en u
Een wolk gekomen .
Daarboven zal gaan wissling zjjn
Van licht en duister,
Maar een, een zelfde zonnesehjjn,
In vollen luister .

S

Wjj hebben van dat heerljjk licht,
In 't uur van scheiden,
Reeds op uw stervend aangezicht,
Een straal zien spreiden .

~`

FaACIIT. - JIIBILARISSEN . - BIJ DhN DOOD FENS OITNEMENDXZ .

Dat heeft ons hoofd omhoog gewend,
Ons hart genezen Rust zacht, mijn Vriend, en moge ons end'
Als 't uwe wezen .
PRACHT .
't Is alles prachtig wat men hoort of leest
Een prachtig boek, lied, landschap, uitzicht, feest . . . .
Wat altijd lief', bevallig, sehilderachtiq,
Door reinen eenvoud trefend is geweest,
Het moet flu prachtig heeten, 't minst en 't meest .
'k Moet zeggen, al die pracht verveelt mil maehtig.
En word' ik dan dat oude woord Indaehtig,
En spreek ik 't uit, beseheiden, maar met kracht
~Ik vraag u schoonheid, en gij geeft mij pracht" -Men roept van alle karat : „dat woord is prachtig!"
JUBILARISSEN.
Die vijf-en•t wintig jaar uw put geleegd,
Uw gang gewit, uw schoorsteen heeft geveegd,
Ter zelfder kroeg de borrels heeft gesehonken,
In 't zelfde huffs gegeten en gedronken,
Zal Jubilaris wezen ; gek of guit .
Een dagblad meldt bet meanders lang vooruit ;
~Dien braven" moet men „aangenaam verrassen ."
Een prachtig album" heeft men reeds in 't oog ;
Zend uw portret en wil uw duiten passers!
Als ieder wet doet, loopt het niet to hoog .
BIJ DEN DOOR EENS UITNEMENDEN .
Wear is, o Dood! uw prikkel?
Uw overwmnmg, gulzig Graf?
Gods Engel gleep , den sikkel,
En maait wet rjp is af.
Het zaad was uitgesproten,
Ontwikkeld, wie zal zeggen hoe?
De helm was opgeschoten,
De zwellende ear daartoe.

Bij vroege' en spaden regen,
Bj heeten zomeizonnebrand,
Had z j hear eisch gekregen,
Opt welbereide land .

VOOR DE UTRECELTBCHE WATERLEIDINO .

De vrueht wordt rijp bevonden,
En naar 't verhonderdvoudigd zaad
De sikkel uitgezonden -De sikkel doet gees kwaad .
Nu is bet uur geslagen,
Van d' oogst der englen 't plechtig uur ;
De garve wordt gedragen,
Gedragen in de schuur.
Dc schoof ter rechter tijde
Gevoerd ter plaatse, die haar wacht,
Maakt niet bedroefd; maar blijde
Ziet men haar ingebracht .

VOOR DE UTRECHTSCHE WATERLEIDING .
Voert water aan, voert water aan,
In frissche, heldre stroomen,
Zoo als de hooge God bet geeft,
Voor nog de mensch 't bedorven heeft ;
Voert water aan, voert water aan,
Laat, laat do Godsgaaf komen!
Voert water aan, voert water aan,
Uit zilvren waterwellen !
G een drab, waar ziekte en dood uit gist,
) .Taar zuivre bron, die 't bloed verfrischt ;
Voert water aan, voert water aan,
Dat kranken doet herstellen !
Voert water aan, voert water aan,
Voor armen en voor rijken !
Voor 's rakes good, door kunst en kracht,
Den armsten broeder toegebracht ;
Voert water aan, voert water aan,
Waar liefde en trouw uit blijken!
Een burgerkroon, een liefdekrans,
Die simmer moet verflensen
Waarin zich doors noch distel mengt,
Voor 't hoofd, dat deze weldaad brengt,
En water schenkt, goed water schenkt,
Ann zestig duizend menschen!
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$Ass

BOVEN

Boss .

$CHOOLYEEZIIIM . - EENHEID, BNZ.

BARS BOVEN BARS.
Voorzichtigheid ziet ver, boosaardigheid nog verder ;
De wolf heeft finer news dan menig herder .
SCHOOLVERZUIM .

Nu is de groote zonde ontdekt,
De moeder alley zonden ;
Het kwaad, dat alle kwaad verwekt
En aanvoedt, is gevonden ;
Want Hebzucht, Heerschzucht, Njjd en Haa,t,
Zijn slechts gevolgen van dit kwaad ;
Maak iedereen schoolplichtig,
En alle ding is richtig .
Verzuim gees school, leergrage jeugd!
Wier lof wij daaglijks zlngen .
Is niet de kennis macht en deugd
En alle goede dingen?
Verzuim goon school, en moord en roof
Met leugen, ontucht, kerkgeloof
En diergelijke schande,
Verdwijnen uit den laude !
De goudeneeuw, hot paradijs
Zal voor de wereld keeren,
Zoo maar de kindren dews t jds
Goedschoolgaan en good leeren .
Dies prikklen wjl tot schoolbezoek
Met chocolade en krentekoek,
Belovende alle straffen
Geregeld of to schaffen .
EENHEID .

Breng eenheid in uw work, wilt go u met working vleien ;
De vuist treft beter dan tien vingers nit to spreien .
BIJ RET GRAF VAN EENEN ACHTTIENJARIGE,
MET EEN BLOEMKRANS BEDEKT.
Rust onder doze bloemen,
In dit vroegt}jdig graf!
Uw jarental to noemen
Perst ieder tranen af.

w
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Te denken aan hot lijden,
Dat flu geleden is,
Is oorzaak van verblijden,
Bij doze droefenis .
S

C
C

Het oog omhoog to beuren
Is balsem voor de smart,
Genezing, na 't verscheuren
Van 't arms moederhart .
Het hart in God to sterken
En, 't oog op 't graf gericht,
Te levee en to werken
Ziedaar de task, de plicht .
HOOGER WAARHEID .
Wat gij, onvatbaar voor bewijs,
Alleen door 't hart kunt weten,
Dat geeft gjj als onbruikbaar pros ;
Alsof gij zeidet : 't Is geen spijs,
Wat 'k met geen vork kan step .

9
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DE REGENBOOG .
(NASB WoRDSwoRT$ . )

S
G
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Mn hart springt op, wanneer m jn oog
Een regenboog
Den traps ziet kleuren , met zijn verven,
Zoo was 't, zoo vroeg m}l heugen mag,
Zoo is hot heden nog, en ach !
Zoo bliJ've 't tot mjjn ouden dag,
Of - last mj sterven !
Het kind is vader van den man,
En ik verlang niet liever dap
M jn dagen aan elkaar to snoeren
Door dat natuurlijk vroom gevoel,
bat eons m}ln jonkheid mocht vervoeren,
En nooit verkoel!
AAN MIJN VROUW.

Zoo als God mijn hart aan u gesnoerd heeft,
Lieve gads en weerhelft mijner ziel,
Sinds 4jn liefde mjj u toegevoerd heeft,
En uw licht op mjjne paden viol ;

S
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AAN MIJN YROUW.

Hoe ik voel dat onze banden klemmen,
Dij de minste scheiding, kort of lang,
Hoe mijn hart en 't uwe samenstemmen,
McIdt geen citer, zegt geen zang .
Dierbre, mij in 's hemels guest gegeven,
Tot vertroosting na den diepsten rouw!
Heel uw rang en adel staat geschreven,
In dit tweetal woorden : ECHTE VROUW.
Vnouw - wie 't waag uw waarde to verminderen,
Door verbastring van uw deugd en aard -VROUw to zijn en HOEDER zijn VAN KINDEREN
Is de kroon der kronen waard .
0 Gij zijt het, lieflijk en volkomen,
Met een vreugde in 't hart en op 't gelaat,
Die het zoetste zoet der mannendroomen
En bet hoogst geluk to hovers gaat.
0 Gij zijt bet, met een llefde, krachtig
En zachtmoedig, teeder, trouw en grout,
Vriendlijk als bet zonlicht, alles machtig
Voor uw kroost en echtgenoot .

In uw armen, aan uw hart gedrongen,
Door uw oog bestraald, verkwikt, doorzien,
Van wat nood of vijandschap besprongen,
In uw arm kan mj geen leed gesehien .
Rustend aan uw boezem, waar ik 't kloppen
Hoore en telle van dat liefdrijk hart,
Kan ik alle zorg en leed verkroppen,
Steekt geen dorm, duurt geen smart.
Met wat teerheid moest ik u omringen,
Met wat dankgevoel u gadeslaan!
Met wat aandrift 's hemels zegeningen
Nedersmeeken op uw hoofd en pawn!
Met wat zorg u op mijn handers dragen,
Dat gij aan geen steep uw voet bezeert!
Met wat vreugd en innig welbehagen,
Doers al wat uw hart begeert !"

Gij begeert slechts liefde, ziel vol liefde!
.Hart, waaraan geen heb- of heersehzucht knaagt,
Dat nooit argwaan met 4jn angel griefde,
Dat met hersenschimmen zich niet plaagt!
Van mijn hart verzekerd, hangt uw vrede
Van geen Coeval, van geen mdruk af,
0 Mijn God! vergun mij deze bede :
Koestre m}j die liefde tat mijn graf!

BIJ HET GRAF EENS EVANGELIEDIENAARS . -- OPPERVLAHSIGH ., ENZ.
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BIJ HET GRAF EENS EVANGELIEDIENAARS .
Hoe zacht rust in des aardrijks sehoot
Het oversehot der vromen,
Tot dat het eeuwig morgenrood
Ter kimmen uit zal komen,
Totdat, bij 't jongst bazuingeschal,
Des Heilands stem weerklinken zal,
En 't graf ten eeuwgen leven
Zijn dooden wedergeven!
Hoe heer1 jk sullen, met een glans
Daar sterren 14j verzinken,
De trouwe leeraars aan den trans
Des nieuwen hemels blinken !
Hoe sullen, die, door hen geleid,
Zich wendden tot de zaligheid,
Met hen aan 't stof ontrezen,
Hun kroon en blijdschap wezen!
Inmiddels bloeien stil en zacht
t)e bloemen op hun graven,
Die liefde en eerbied samenbracht
En dankbre tranen laven .
De naklank van hun stem en woord,
Hun beeld leeft in de zielen voort,
Zij spreken menigwerven
Nog krachtigst na hun sterven .
OPPERVLAKKIGHEID .

De waarheid heeft een er er viand dan
Dien schijn van wijsheid, d niet verder ziet
Dan d' eigenw>jzen news . De wijze man
Bemint den strild met wjjzen, maar ontvhedt
Schermutshng met verwaanden, waar hij kan ;
't Is tjjdverlies en onbeloond verdriet .
VAN BUITEN ROOD .

buiten rood, maar zwart
in 't hart,
Sehoon op dean hoogsten steel verheven,
De schoone bloem verdort
en wordt
Aan wind en stof ter proof gegeven .
VaII
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,LION." - EENS VLDERS RAAD. -- AUDAX .

VOOR DE VUIST.

Wa.t anders niet dan schijn
ken zijn,
Maar arm aan kracht is, deugd en waarde,
Hoe hoog geplaatst, ontzinkt,
wear 't blinkt,
En, eer men 't denkt, hgt plat ter aside .
,,LION."

Proteo novello, dl quando in quando
DI nome a d' abito ci Va cangiando ;
Fu pet:t-maitre chiamato un di,
Poi muscadm, indi dandy,
E fa per ultimo in Albion
Ribatezzato per un Lion ;
n the signifies, con sue licenza,
Ch'egli a la beetle per eccellenza .
AENOLDO FUSINATO .

Moderns Proteus, menigkeeren
Verwisselend van naam en kleeren
Eerst petit maitre, muscadin,
En later dandy, moest hij zijn .
Tot dat ten laatste Britsehe monden
Den naam van Lion voor hem vonden,
't Geen zeggen wil, of 'k heb bet mis
Dat hij het beset bij uitstek is .

EENS VADERS RAAD .
M"n soon, indien gij levee wilt ale wijzen mannen past :
ees steeds tot nut, niet graag vooraan, en nimmermeer tot last ;
Spreek nooit to vroeg, spreek niet to veel of , anders dan gig denkt ;
Wees trouw, mistrouw niet, maar zie toe wren go uw vertrouwen
[schenkt .
AUDAX.
,Sla toch lien mallen Audax ga !
,H}j - durft van alles ondernemen ;
H}l vat ter hand, wear ik voor sta" . . .
M}jn vriend, last dat u niet bevremen :
Hem die nets is, is alles even na .
VOOR DE VUIST .
,Wet voor de vuist wordt toegediend,
,Komt warm op tafel", zei een vriend .

~?C~G~r~G zc~t~?Ga C~2G~C~~t~a?~~ aG~-a<G~G~~ ,,,a G? G~
AAN SOMMIGEN. - VEBKR
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Komt warm op tafel, dat is waar,
Maar is niet altijd even gaar.

't
Is
Er
En

AAN SOMMIGEN .
Geen gij me op tafel zet, mijnheeren!
al to weinig naar mljn zm :
zit niet heel veel voedsel in
't valt nog moei1 jk to verteren.
VERKREGEN WENSCH .
't Verkrijgen van den wensch
Verheft ons dwaze menschen
Vaak boven omen wensch,
Niet altijd boven 't wenschen .

OCULUS ANIMI SPECULUM.
,.Geheel de wensch is in zijn stijl", beweert Buffon, maar ik :
De st j1 bedriegt mij nog wel eens, maar nimmermeer de blik .
* „Le Style, c'est l'homme" - immers dit schrijft men Buffon toe,
ofschoon het woord bij hem eenigszins anders luidt, en ook verder
getrokken wordt dan in zijn bedoeling lag .
NIETWAAR ?
Een witte raaf, een roode spreeu'w
Zijn zeldzame taken, maar
Zoo zeldzaam niet als, in onze eeuw,
Welsprekendheid zonder r Niet waar ?"
MACHT EN ONMACHT .
Kweek al wat kiemt, last niets dat groeit verleppen ;
Maar droom niet van to waken of to scheppen
Door tijd noch vljjt, nosh vrome wensch ontstaat,
Uit duizend korlen zand, een enkle korrel zaad .
KUNSTVAARDIG .
A.
Jan is een ware wonderman ;
Hij kan
In rjjm en maatval alles zeggen .
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ECIIT EN DLSTEED.

G}EESTDRIFT.

EEN ROL TE SPELEN ENZ.

B.

Ik acht hem daarvoor evenveel
Als een, die in een kersensteel
Een knoop met zijne tong kan leggen .
ECHT EN BASTERD .

,Een basterdnaehtegaal, die aardig in zijn snort is,
,En aanheft ongevraagd,
r Boeit dikwijls en behaagt" . . . ,
Wel zeker, vriend! zoo lang maar de Echte niet gehoord is .
GEESTDRIFT

Waar 't hart niet voor een hooger wereld slaat,
Kan nog wel geestdrift zijn, maar die vergaat,
Als 't nit is met de jeugd en sehoone droomen,
As de eerzueht is bevredigd of -- benomen ;
Slechts 1 entelsch vuur verdooft niet ; vroeg nook laat .
EEN ROL TB SPELEN .

,Een rol to spelen in den Staat,"
,Een rol to spelen in de Kerk",
Daar hebt gjj steeds den mood van vol,
Dat's r levenstaak", days ,,mannenwerk",
Waar u het hart voor slaat!
Vergis u niet, mijn beste mast !
Een ral is maar een rol.
WIE VAN BEIDEN GELDT

VOOR DEN GROOTSTEN HELD?

,Ik ken",,zegt Jan, geen vrees ;
,'k Blijf altljd b j mljn zinnen ."
r Ik ken haar wel", zegt gees,
,Maar 'k weet haar to overwinnen ."
T WEEERLEI.

Schudt gij 't nit de moues
Dat gaat glad en gauw ;
Baart g j 't uit uw hoofd en hart,
Dat kost tjd en smart .

JAN ZOND&RLING . - NAAR DON MANUEL . - PETER DE GROOTE's &N~ .
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JAN ZONDERLING .
De zucht naar grootheid, die mij prest,
Doet mij betreden paden vloeken.
Ik kan niet beter doers dan best,
Zoo wil ik 't; dan bij anders zoeken.
NAAR DON MANUEL.
I.
Waag nooit uw what of hoogen staat
Aan 't geen een armer man u raadt .
I4 .
Denk nooit dat ik behagen schep
In wie mij prijst om 't geen ik mis ;
Ik weet to zeker dat het is
Om mij to ontzeggen wat ik heb .
PETER DE GROOTE'S GESCHENK AAN WILLEM III .
Groote Peter schonk den grooten
Willem met zijn eigen hand,
Maar in grauw papier gewikkeld,
eenen grooten diamant ;
Was het niet een treffend zinbeeld
van den gever en zijn land?

Naar Jacobus Scheltema .
Peter de Groote. I. 212 .

KENNIS NIET
KRACHT .
Niet altijd manners die veel weten,
D aar die veel kunnen eischt het werk ;
Te vaak, to veel, en alles to eten
Maakt moogljk vet, maar zelden sterk.
OEFENING.
menigen juffel• en menigen heer,
BU
kom ik haast tot dit treurig besluit
Z j oefnen zich in den godsdienst zeer,
maar zij oefnen hem matigjes nit .
ERG .
Erg moo$" , rerg lief", ,erg
erg 9oed", r erg zacht", ,erg rjjk",
Klinkt mij erk naar, erg slecht, erg erg en ergerlijk.

q

G

416

NEEM HET BESTS . -- ROEREND. -- NAAR TERSTEEGEN, ENZ .

Anders.
,Erg lief,""
mooi"
er zaeht" -'t Gaat nu e1 jk ; " hoo
Van, goed, ,,erg
ge1jJk weleer van kwaad, tot ergergvoor
•
t Kan erger naet, is flu welt ware woord.
NEEM HET BESTS.
Wat pJ int ge u af, m"n
h goede heer!.
Uw nachtrust wordt vergeefs verkwist ;
I; en gram voorzichtigheid is meer
Dan kilogrammen list.

G

ROEREND.
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driaver!
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Len groote geest staat boven zjjnen tjd .
Maar buiten zijuen tjjd, of naast 4jn t}ld to levee,
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,Mjjn dagen zjn in 't gels bled" enz
Byron, aan wien daze aerate regal ontleend is, schree$
op zgn zes~ndertigsten verjaardag :
My days are in the yellow leaf ;
he dowers and fruits of love are gone
The worm, the canker, and the grief
Are mine alone.
The fire that on my bosomm preys
Is lone as some volcanic isle ;
No torch is kindled at its blaze
A funeral pile!
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DE EERSTE REGELS ALPHABETISCH .
c

-Aanbidt de kracht en 't mw geweld .
Aan God uw levee . .
•
Aanvaard, wear God ze geeft, geluk enz . .
Aanvaard wet God u oplegt gansch en gear . .
Ach, welk een weefsel, Heer! z}ln mjjn gebeden
Alles begrijpen ware ook alles to vergeven" . .
Als de oogstzon op den akker brandt .
Als de os met al z1~n kracht .
.
Als de storm is opgestoken .
Als heete zonnestralen zengen .
•
Als ik een news bezat als gij
• . • • •
Als ik mijn zengen tot uw oor • • • . • •
Als ik omdool door de lieve streken
Als 't oog niet vatbaar was voor 't licht
Als 't regent dear de zon bij schjnt •
Als uw verstand
't Al to overdadige
Al wet gij ziet, strekt u tot ergernis •
Al wet 1k heb, en ben, en ken •
Anneke, wacht u voor d' avondwind
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Bedorven kind zijns t}jds ; fransche afgod enz. . . .
Beeld u niet in, de waarheid to beschermen . . . .
Begeer geen al to groote dingen .
't Begin was beter den 't besluit.
'k Ben d w a a s e w e e s t" herhaalt j duizendmalen
'k Ben d1•i ftig, maar Goddank
.
~ .
,Ben je zestlg ? Ja, ik ben 't. ..
. . . .
'k B e n j o n g g ewe e s t. 1k greep van 't levee . . .
Beklaag hem, die alleen voor z in gezondheld leeft .
Beleefdheid jegens luiden die men acht
. .
Berusten is zoo makll~k nlet
Beschimp geen machteloozen, even
t Beslult onvoorbereid genomen .
't Bestaan van 't Roode Kruis is vast een groote wen
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Buds.

Bevorder, zoo g}j kunt, dat als een rozeknop .
• •
.
81 .
't B e w e r e n warmt niet, maar verkoelt
. • . 205.
Bins een dichter, bjjna een enlist 211 .
B' ruwe kracht, eweld en fells listen
4.
Blaf, trouwe hoed! waar nood is of evaar
121 .
Bleekneusje m o e s t zoo bleak niet zjn
163 .
Brand! brand! in 't midden van den nacht
213.
Comma-Bacillen zjjn ontdekt
Conscience, honderdmaal de vriend 4jns yolks enz

Deal in u zelven of
Daar is eon mast in ells taken
Daar is jets tintligs in die oogen
Daar is mjjn groans wereld wear
Daar is voor ouaerdom noch jeugd
Daar 's niemand w,js den God enz
Daar 's over u iets heengegaan
Daar weent eon moeder hear oogen rood
Dat ge in de teak verschilt
Bat gjj mjj lief hebt, west ik niet
Dat 'k m}j bedroeve, of mjj verbaze
.
Dat guest Natuur hear hulp bewjjst
flat menschen sterven, word weleer
Dat ooit eon ezel sprak enz
Bat r e i eon zangrei zegt, eon dansrei enz
~Dat telt af, dat telt af'
Bat zelfs Homerus somt jds inslaapt enz
De bakers volgeschonken
De Bergstroom door gestage regenvloeden
Do bloodaard beeft voor 't goon den held verheugt . . . .
De dichter, die hot schoone zjet
Do dichter, schoon g}j 't zoudt verwachten
De dichters hebben kwaad gedaan
•
De dommekracht in zeedl}jke belangen
.
.
De doodsklok luidt
• •
.
. .
De DooD verzoent. Dat we alien ST~sPLIJK z}ln
Do sane dienst is de andre waard
De eons eon bruintje, de andere eon blondje
De eoolsche harp , ruischt in den nacht,
•
Does treurwilg bl}jft nog groan en west
De fakkels gaan van hand tot hand
De God, door wion w j levee
De godsdienst loeft met God enz
Do grjjsaard, .djo een beoldschoon aangezicht
De heldre rust, waar g}j door henenziet
De hoop door bangs yeas bestreden
De huwlj}kstempel word betreden
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De jonge Man op eenmaal weggenomen .
De ,ongllng, die near Dothan tong . .
De kennls, , ja, maakt opgeblazen .
De Koning~nl Van dag tot dag . .
De krans van roos en leliekelken . .
De laatste, u gaarn bewezen ear
De letter doodt ; de geest maakt levend enz . .
De liefde blijft hat beeld bewaren . . . .
De liefde ontwaakt in 't menschlijk hart . .
De man, die hier begraven ward
De man, die zestig jaar hat Heilwoord enz . .
De manners van Homerus storten traen .
De man is voor hat goede enz . . .
De meeuwen vliegen om de Bass . .
De mortuis nil nisi bane .
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Den Arts, die veertig jaar geleerdheidstabberd plooide
,De Nederlanders zjjn" enz
De r n i e u w s t e wetenschap" baart mjj noch pjjn enz .
Den Kenmer Vries, mile stad- , en schoolgenoot .
Den Koning, onder wiens bawled .
• •
Den kundige' Arts, in bange stonden .
•
Den lof der Ouden hoor ik gaarne zingers . .
• •
Den man, die veertig jaar de kruisleer enz. .
•
De omtuining uit, de wereld in .
•
De pen is machtiger den 't zwaard .
De rechte wag is overal de kortste .
•
De Roem, de Roem, de ware Roem .
.
.
makers
De Schrift to leugenaar to
De slaap, de kalme sleep
De stervhng s c h e p t zijn rol .
De $trijd om 't levee riep de kunsten niet in 't levee
De Swift ontving de gloeiende asch . . .
.
De teal an tJ hart optimist
dialect .
•
De toon van echten ernet is w rdig .
•
De tjjd moat ons niet altijd kort . . .
Deugd en geluk - indien maar beiden .
De vraag near God wordt in uw boezem . .
De vrouwen hebben oulings groote dingen .
•
De vrouw is voor den man, wet voor enz .
De wereld ears to zien, welvarend nog enz .
De wind, die door hat luchtruim huilde . .
De Winter, met zijn sneeuw en vorst . .
.
De Wjjsbegeerte zoekt, de Godgeleerdheid vindt . •
De wijsheid, die aan d' eisch voldoet .
De zangdrift schiet wel wet to kort
Die altjjd drinkt ken nooit jets smaken .
Die altjld drinkt, proeft niet met alien . .
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Die invloed hebben ken en wil enz
Die onrecht doet, zal onrecht dragon
Die redeneerende, o n d e r s t e 1 t
Die teen 't Oosten treedt, buj r jzend zonnelicht
Die vriendljjkheid voegt b}l geen tabberd
Die woof is kort, die zoekt is lang
Die zegt : dear is geen eerlujk man
„Dit is hot nieuwste nieuws, in spjjt enz
Dit trouw gelaat bedriegt niet enz,
Doe nooit eon meisje lead enz
Door geen woestjjn hebt g j, due veertig jeer
Draag niet edeisteen b}j stven
Driemaal v}jf wren
Een al to groote ramp brengt vromen van hun stuk
,,Een bilk slechts" zegt ge in valsch vertrouwen
Een bone op 't hoofd -- hot brain 1 jdt last
Een dilettant, meer eon geleerde niet
Een half ontgraven, half nog in 't Egyptisch sand .
Een hellend vlak gevaarl~jk? 3a gewis
Een kung van denkbeelden! Wat is 't
Een nieuwe Wet, meer Leeraars, en meer vakken .
Een ondeel in hot oog enz
Een parel is aan 't snoer ontzonken
Een rein rondom de wereld enz
Een slimme streak helpt slechts
Een sluier, masker, dekkleed, wet hot zip
Eons menschenhart is eon nauwlettend instrument .
Een strijd van alien tegen alien
Eons waren wij eon kring van seven
Een toorn, hoe zwak ook, heeft wel dikwijls
Eenvoudig z uj n is niet zoo moeil" k enz
Een vrome „wandel zonder woord"
Een weemoedstoon trilt door den blijden groet .
Een ijver, die slechts d o e n wil en niet h o o r e n
Een ziel, verlost van zonde en dood . .
•
Een zuiver Rijm is 't echtpaar zooals . .
Een zwakke zal eon starker overmogen
En de ongelijktre Goedheid, wie to smeeken
En gjj, die Rind en Moeder maalt
't En is geen 4jkdom, die hot doet
,Flunk, flunk en nog eons flunk" enz
Gansch o b j e c t i e f to 4jn is de eisch enz
Gebruik uw kracht ; zi,j zal vermeeren
Geduld, verdraagzaamheid, toegevendheid enz
Geef mee, geef toe, geef op, last los
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Geef woorden aan uw lead, enz
Geen afscheidssmart, geen bang Vaarwel . .
Geen blik meer near omhoog, geen opzien enz .
Geen nieuwe vriend vergoedt . den vriend enz.
Geen Os SUBLIME meer ; die ti,jd is lang geweest.
Geen rimpels heeft uw voorhoofd nog . . .
Geen Schepper. 't Kwam van zelf, enz. . .
Geen sterfli~jk mensch is to alley uur verstandig.
Gegroet, gj bleak en koud, maar zacht
't Geloof in liefde w e r k zaam" enz
Gelooven wilt gj~ niet, noch dulden enz
't Geluk is enkelvoud ; men wil enz. .
Gelukkig land, met geen Samoem bekend
Gel jk men zegt : ik zoek, ik zocht
Gematigd, zit gj,~ niet de man enz
't Gemoed zil zacht, en zacht de moed
Genet, ook wear geen inzien is vergund .
•
Genoeg is meer ; niet slechts meer dan enz
Gepijnigd is uw stijl, en doet den lezer pijn . •
Geriefljk maar vreemdsoortlg deer . . .
Germanic rust op hear zwaard
't Geschaapne heeft geen doel - 't en enz. .
Gevoelen doen is meer dan zelf gevoelen
Gevoelziek volkje, smart-studenten
God, de Vader make u rijk
GOD mag geen recht doen ; yacht enz
God, over hoeveel hoofden
't Groepeeren van de c j f e r s zoo of zus
,GRIJPT ALS 'T RIJPT !" zl,jde leas enz
Gij blijft uzelf gelijk ." Waarin enz
G!j babe den wag g e w e z e n
G1 babe een Gods-B a grip, gansch near uw zin
G;1 h e b t Gods heerlijkheid aanschouwd
G1 babe niet eens wat noodig is
G j hebt veal meer dan 'k bij u zoek
Gi babe ze wel of babe ze met
Gi jongste Telgen, aan een stem ontsprongen
G}1 klaagt : ,het levee heeft nets zoets ."
Gij kunt al 't g o e d niet doen, dat ge in enz
• leeft b j teksten, weet er tien
G1 meant dat over u de meeting is verspreid
G1 meant bet goad, maar 't werkt verkeerd .
• preekt : ,de tied vliegt anal" enz
G1j rekent en berekent steeds, m i care!
Gi schildert de Ondeugd zwart maar enz. . •
Gj schildert, meant ge, en stele voor oogen
Gr~ schittert, maar verrukt ons met
Gig stierft, gj daaldet in uw graf
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G j toetst en recenseert gedichten .
•
,
,
• weegt de geesten, Heer! enz . .
GU weet en gaat mij ver to boven .
,
• wilt slechts b l i n deli n g s gelooven
G1 zegt : Dat a1 wat i~ ears doel heeft, is verzinsel . .
Gig zajt wel manners van mijn richting
GU zijt zoo goad en zoo verstandig enz . .
.

•
•

.
.

,
,
.

•
•
•

•
•

'k Had gaarne tot dit werk het m}jne toegebracht . . .
'k Heb eens dat woord ontmoet en last het nimmer los .
'k Heb in mijn hart een diep besef
•
'k Heb openhartig] jk mijn ,,Zwarten t}jd" beleden . .
Heeft God zijn almacht, door to s ch e p p en, uitgeput
Heeft U de duivel, vriend! of hebt gjj, enz,
Heel dom to wezen, kan geen kwaad
•
Bof aan, hef aan toch, nachtegaal!
Heft de oogen op, heft de oogen op . .
.
Hell mid, die U, .op dezen schooners dag
Hem, the veal li,~dt, verwekt enz
,
Hen, die de label moedig trekken
Hen, die in alle Christenlanden
'k Herinner hem wel duizendmaal
Het botsen der gevoelens enz
•
Het Echtpaar, ~gn in kunst, in roam enz
Het feast van de onverwinbre Zon
Het heeft geen haast, zegt gj enz
•
Het hondgeblaf verstomme op aarde . .
. •
Het is met mid een vreemd geval
•
Het kennen Gods is liefde-in-waarheid-en-in daad . . .
Het knaapje schreit
•
Het komt van zelf niet enz
.
•
Het levers is geen Maalti d enz . .
•
Het Licht is wit ; Kleur is op wag naar 't duister . . .
Het Neerland dazes tjjds ; aan de overzij
Het onderricht kan mpg 't verstand niet geven .
. .
Het onverklaarbre is meer, dan al enz
Hat oog van HsussCHNIN brak
Het oog verraadt den mensch, den land enz . .
. .
Het oude jaar is in hat niet verzonken
Het profaneeren is aan de orde van den dag .
. .
Het schoone is altjd schoon enz . . . ; . . . . •
Het schrandre brein, dat vjjf en twintig Karen . . . .
Het veld, waar blauwe korenbloemen
•
Het was een hooge feestdag
,
Het wiegen afgeschaft ; hat wiegehed vergeten .
. •
Het wiegje leeg ; hat kindje in 't~raf
Set zwierig kleed, waarm m' uw dochter ziet
. •
Hier is uw str}jd ten einde

.

•

Blaci.

101 .
227 .
124 .
135 .
124.
18.
240.

•

69.
60.
.
145.
• 48.
.
55.
• 175 .
• 217 .
.
38 .
. 262 .
• 143.
. 170.
. 104.
.
26.
. 132.
.
217.
7.
. 114.
. 247 .
.
11 .
.
82.
. 110 .
.45 .
.
227.
. 258 .
• 144.
• 16.
• 54.
.
42.
.48
• 131 .
• 149.
.96.
.228.
.207 .
.

.
.

••
.

.

4~3.

49.

17.
132.
218
.
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her liggen doode talen onder de aard
flier, zonder vrienden of gezin
Hoe blaast nog de Oostenwind zoo guar .
• .
Hoe hang is onze eeuw ; de vrouwen enz
Hoe hooger ikuw gaven eer
Hoe komen, laid geprezen
Hoe kweet ge u van de teak, die u enz
Hoe lieflijk komt een rozeknop
Hoe maakt thane de oude stole enz
Hoe men gewoon1 jk handelt, west elkeen • • . .
Hoe neemt gij 't? Rein van hart enz
Hoe schoon versiert een zachte lack
Hoe ver gi' over zee en baren
Hoezee 1
j komen uit de Cel
Hoe zegt men mij : ,,G j b1jft nog jong van geest!"
• og vhegt ge op verbeeldings vlerken
Hoor de sleden met de bellen . . . •
Hoort toch, gij Starrenl wet de Baren
Hoort toe, gi,j Juffren ! lief en schoon
Houd, oude steenklomp, eenmaal op
Hj, die met God een bilk gewisseld heeft

•

.

•

.

.

dwaalt, die meer in u den 't middelmatig ziet .

.

.

Hj had een zwaard en trok van leer
H] heeft zoolang hier omgedwaald
• lean v a n a 11 a s ; heeft zelfs verzen in de mask .
Hij west heel veal, maar niet enz
• west to min, hoe bond hjj spreekt
H J zal zich in 't effect vergissen

.

.

.

.

• grog op refs. Waarheen ? W j dachten enz

Ik ban voor 't goede, kameraad
. . .
Ik dank aan U in stills nachten
Ik eer uw Christelijk bedoelen
Ik had in mjjn gedachten
Ik neem uw mgehouden tranen . . . .
Ik wandelde over 't kerkhof rood . •
Ik west niet, wear ik 't heb gelezen
Ik zal 't bewondren, wil 't verheffen
In deer bedroefde wereld z~jn
In derven en verwerven
Indian ge jets goede verricht, m}jn zoon!
Indian gig kunstnaar z}jt, enz
Indian ge uw hart wilt hoeden ens
In Godes hand to g e v e n
In hoven en hoeven
In naam van 't nieuwe licht enz
In 't afgaan onzer levensdagen
In 't alpgebied der o$zsTELIJKE wereld

.

•

•

•
•

•

.

159 .
156.
154 .
54.
45.

205.
133.
144.
24.
. 230.
237 .
209 .
144.

.

.

.

•.
.

•

.

.

,

•
•

, ,
. •

.

•

.

81 .
26.
37.
51 .
174.
252.
110.
65.
51 .
246.
175 .
234.
87,
120 .
24.
209 .

.

222,
172 .
109 .
14 .
241,
268 .
206.
54,
95.
205.
46.
27,
110 .
39,
50.
89 .
249 .
7.
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In 't Vaderland terug, maar zonder dien .
In U begon mjjn levee . • . • . • .
In vroeger dagen vond men livve vrouwen
't Is silos alien niet gegund • • . • .
Is door een onvoorzienen stoot • .
.
't Is en zal zjjn zoo 't altjJ d geweest is •
Is remand stork en heeft hjj mood • . .

.

•
•
•
.
•
't Is soma of hot Levers de Dooden bespot •
Is 't korte levee lang genoeg • .
.
.
.
•
Is waar1 jk good to doers enz
•

•
.
.
.
•
•
•
•

•
•
.

•
•
.
.
•

.

•
.
•
.
.
.
.

.

•
•
.
.

•

.
.
.

$Izaz.
228.
. 242.
. 199.
.
110.
.
28.
. 171.

.

•

.

3.
45.
258.
115.

Jan heett 4jn buurman welgedaan
Jan Rek wil grooter zjjn den God hem enz
Jan Salie speelt niet moor den bass .
•
Ja, 't is nog 't oude Kraantje .lek
J e , J ij en J o u w in schrift en zelfs in druk

34.
39.
41 .
138.
226.

Koningin Elenora, uw heat is geducht
Kort zit go en dient daarvoor geprezen
Kracht van een schoon gelaat kan mij enz
't Kwaad dat, wear 't fel bestreden wordt
Kweek k u n s t z i n aan bjj 't yolk ; stel enz

73 .
209 .
158 .
166.
61 .

Last de leer voor andren steers
Last goon gedachten al to lang .
Last Oost en West de blijmaar hooren • . .
.
•
't Laatste roosje van den zomer
Last varen uw BE0OOCHELINGF
Lachebekje, die men acht
Lath niet to seer
,Leelijk", zogt gij. Neon, voorwaarl
Levrk r a c h t, leer s t o f, ziedaar hoe 't heden enz . .
Leer toch uw teal en voegzaamheid verstaan
Leg hear b}j hear Moeder neder
Leg uw hoofd aan de borst van den God enz
Levees b e s c h o u w i n g." Hoe versta ik 't enz
Lieve Inga, die met mij eon tjjd
Lofreednaars van hot vroegre zjjn verdaeht
Lof verdienen en ontvlieden
Meal doze niet, of meal hear met dien lack
Maart room zjjn steam, of houdt zich stil
Maastricht, uw star, uw zilvren star
M e e r menschen, zijn daarom goon m e e r d r e n
Meidorens senders zoeten gear
Men heeft goon sin in uw gedachten
Men heeft voor v jftig jeer mij dozen read
Men kan hetgeen men wil enz

118.
85 .
85 .
210.

't Jongste kind nog groot to zien •

•

227.

231 .

162 .
61 .
266 .
58.
67.
22.
224.
218.
167 .
143.
111 .
258.
25 .
23 .
237 .
8.
227.
270.
211 .
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Men kan mij krijgen voor een mijt
147.
Men klaagt en jammert luid
Men werpt geen steenen in de bron
217.
Met de vlucht van den aadlaar enz
55.
Met uw vreugde wend uw kracht
224.
Met w e t e n, Nicodemi! komt ge er niet
211 .`
Ministers plachten a f t e t r e d e n
41 .
Moed toont de Man, maar enz
157,'
't Moet bleeken al wat bleekt
209.
M j dunkt, daar klopt geen jonger hart
161 .
Mjn
, Alma Mater! neem de hulde van een zoon
218.
Mijn al to trouwe makeer, Pijn I 264
.
Min dagen zjn in . 't gele blad
91 .
Mijn erfsmet is m jn schuld niet enz
24.
Mn HEER! Laat mij uw dienstknecht z jn
22.
Mjn Heiland is bet beste waard
231 .
Min kleinkroost meerdert vast en klom
35.
Min ljjf is saamgesteld uit enkel lange graten
146 .
Mijn yolk, mien eigen dierbaar yolk
203,
Naar hooger, hooger steeds, ter heldren enz
170.
Naar ruste trachtend
94.
Naar 't lichaam wat geschokt, maar enz
100,
Na tienmaal acht en zeven jaren
103';
Neen, guest is geen herhalen der Natuur,
107
Neen, 't levee ziet niet steeds zoo zuur
226,
Niemand randt mij strafloos aan
150.
Nlet alle vuur moet branden
47,
Niet klagen
236.
Niet murmureeren, liefdrijk God!
58,
Niet ri,jk van inhoud, maar de vorm
226,
Niets kan bet hart gewisser dooden
62.
Niet wat gij kunt, niet wat gij wilt enz
224,
NOBLESSE OBLIGE. Groot de GROOTE enz
4Q
Nog eenmaal, eenmaal slechts haar zien
.
• 88,
N o g m a a l s j o n g is de frisscbe, de manlike geest •
86.
•
Nog zooveel schooner in uw dood
59.
~Noodwendigheid regeert ; geen wijsheid enz,
42.
Novellen-makers en -uitkramers enz
4?,
Nu het zaaien ; nu de tranen
68.
Nu maak u op om feest to vieren
271 .
Nu spreldt de hoop haar schoonste stralen
S1,
Och, blijf nog wat!
Och, was daar in uw dof gemoed
Ofschoon de dood uw fakkel bluschte
0, grootste der Verborgenheden
0, gig, die waarheid wilt, hebt kracht enz

163.
234.
28,
65
104.
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0, heer+ljk woord voor 't echtverbond
Ontwikklen zou hat zjjn en 't ward verdooven
Ontwikklin "
", roept men. ,Uit hat leeljjke enz
bntzettend Heir wat zjjtgjj kna
Ontziet elkaar, jj str}jdende partjen!
Onwetend zjjn z}j beiden
Op de aerate bladz jde een, die zich voor God enz. .
Op eenmaal soma ontwaakt in inj~
Oprechtheid is voor 't minst een deugd
Op u to vuren bl}'jft aan de orde enz
Opvliegendheid vliegt over 't hoofd
Overloop uwen vriend niet, nosh zit enz

.

ntadz .
87.
82.
42.
20.
175.
144.
233 .
64.
131 .
130 .
121.
39.

.

Pas op! uw kennis is beperkt
Pronk in uw najaarspracht

13.
248.

Rechtaarde jonglin , schap der Nederlandsche Athenen .
Rechtschapen, eerljjk man, die beter enz
•
'k Reis naar den hemel, enz
Roept nit aan alle stranden
Rust, Roem van Neerlands vrouwen enz
Rust, wakkre Staatsman! rust enz
R jmlooze verzen, in hat metrum van den Griek . .
Schaamt ge u sans zwakhoofds eerbew}jzen
Schoon als haars moeders kind enz
Schoon een en dezelfde stof
Schoon in den knop en in uw volheid schoon
Schoon is, Qorstin! de task die ge op u naamt
Schrj f niet al to los daarheen
Schr}lf op n4jn zerk geen lofgedicht
Slechts : Guu$TJZ PRIJSZR. Bovendien
Slechts hat hart is de mensch
Slechts kan niet tw" flan enz
Suit uw droef held door den t}jd
Sonnetten hier, sonnetten daar
Spaar mjj uw moeite, wjjze man!
Speel met den hartstocht niet
Spreek als de meesten
Spreek dingtaal, g}j, die volkstaal spreken wilt
Spreek grootsche taal en stag op hooge brozen
Spreekt uw hart voor jets goads
Spreek van u zelven niet ten goads enz
Spreek zachtzinnig ; beter is 't enz. .
.
Stel tegen drift geen drift, maar wacht enz
Stem naar uw overtuiging niet
't Stond in d' oproepingsbrief to lezen

•

.

•

. 204.
206.
6.
9.
237 .
24 .
. 261 .

.

.

.

.
.

.

27 .
48.
229.
167.
60.
225 .
235.
56 .
229 .
206.
246 .
212.
111.
32.
20.
211 .
86.
147.
12.
246.
119 .
215.
40.
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Te goeder our geboren
Te laat gekend, to vroeg bezweken . •
.
'k Tel acht e;n zestig jaar. 'k Verjongde enz .
Ten vuren, tai vuren .
To sollen met de vrouw, de Kerk enz.
.
To zijner tijd komt ramp en tegenspoed
.
Toen de oproervaan gezwaaid word enz,
.
'k Trad moedig op, maar bleef alleen .
.
Trouwhartig eerlijk Man! enz
,,Tusschen de regels lezen" sta u vr}j
.
Twee dingen hob ik willen zj n . .
.
Tweemaal vier, tweemaal drie enz
Tijd is geld en geld is 't al . .
. .
,Tijd" roept gij daaglijks, ,tijd is geld" enz. .
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.
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.
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.
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Bladz

208.
8.
136.

62.
47.
230 •
257.
83.
108.
236.
212.
113•
27 .

,Uit een stuk is de man"
108,
Uitroeien kunt gij nets, dat menschl~k is
247 .
•
't Uur der geboorte zelf verkort den dour 32,
• alziend oog, dat mij bewaakt
84,
Uw denken is maar dunken, Pietl
240,
• hart is in uw oogen
136.
Uw nauwgezetheid is beducht
87,
• onderw" s verloopt zich in to veal
211.
• redo is outer good ; goon die
67,
Uw stof is arm, uw st}jl ibreed •
47,

Uw
Uw
Uw
Uw

stijl, Favellusl is een nuije
twijflen zij eon worstlen met de baron
vensters keeren 't hcht ; toch dringt enz
voorgebeden z jn soma psalmen

Vaarwel, m jn dochter, street met mood
Valt u eon blad, eon lauwer op de slapen . .
Van die tienmaal zeven jaar
Van 't good of 't kwaad, dat ons 't Gerucht enz
Vee1 deugden waken no de deugd niet uit
Veel leer ik steeds, dat ik niet wilt
Veal p}jlen stelt gj op uw boog
Verac telijke zwerm van knapen enz,
Verbeelding keert zich naar 't Weleer
Verdrijf den nacht
Veredelt zich eon rozenstruik, gij ziet
Vergeefs de kracht ontveinsd enz
Vergeet ze niet, de heerli,jke idealen
Verhaast u niet to zeer met roemen
Verhef de liefde Gods, maar zoek haar enz
Verhof goon psychologen' •
Verhef uw• ziel! Laat haar ten hemel stjgen
Verheug u in den navel niet

40.
218.
33.
241 .

•
•

34,
27,
134.
200.
55.
132.
121 .
174.
103 .
260.
24 .
23.
158,
63.
216.
32.
119.
107.
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Vernuft voegt wet b j Poezij
Versche smart is hedge grond
Verwachten - en -- Betreuren
Verwacht van 't v oil a hart geen woorden-overvloed . .
Verwelkt, verdort gjj, schoone Bloem
Verzoend met God
Vier eeuwen paarde ik reeds mbn klanken
'k Voel mij al samen v r ij ;: g e d r o n g e n enz
Voor die op 't ziekbed kwilnen
Voor drie en zestig jaar geduld
Voor Gods en alley menschen oogen
Voor God en naasten levee
Voor veertig jaar nz jn tentgenoot
Vraagt gij wat diep in 't hart enz
Vreugd en droef held gaan, to zaam
Vr jdenkers, die niet yr}j zijt enz
rVr a Gemeentei" 't Shnkt wel zoet
9fg jaar vereend
Waar blinkt aan 't oog, van 't staren moe
Waar denkt gjj aan met dit gefronst gezicht
Waar de IJsberg, over de andre gluurt .
Waar een wil is, is een w e g
•
.
Waarmee verzoent g}j one enz
Waarom den dood gevreesd, den stervende beklaagd
Waar traan en glimlach samenkomen
Waar 't Sleutelbloempje zich vertoont
Waar wit en rood de schoonheid maakt . . . •
Waar z}jn de makkers van mijn jeugd ?
Wanneer het graf m}jn stof begeert
Wantrouwen zij de vrucht van 't levee
't Was LEVEE eerst, flu ABBEID enz
Wat afvalt van den hoogen God
•
Wat beter is, wat beter is
Wat de Natuur bedwingt en perken zet
Wat doet gj,~, manners, die Voor 't heil enz
Wat duizendmalen is gezegd
Wat eeuw aan eeuw van mood tot mood gegaan is
Wat eiloofranken, trouw festoen
.
Wat God borduurt, door lief en leed
• •
Wat ij gehoopt hadt en gedacht . . .
Wat is, bij schrale stof, een opgesmukte stijl
Wat is m}jn i k? Een wetens zien
'Vat is 't geschrevene ? Wat is 't gelezen Woord .
Wat niet kalm is, is niet groot
Wat nood is 't mijn gemoed enz
Wat 's, boven lof en blaam ootmoediglijk verheven
Ways een Gedicht? Kunstminnaars, spitst uw ooren

•

•

.

•
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

•

261 .
228.
81.
62.
266,
99.
214.
120.
34.
43.
36.
229.
53.
121.
4.
222.
142.
41 .

133.
218.
166,
239.
.
256.
. 120.
32.
.
161 .
259.
266 .
122 .
230.
87.
.
48.
223.
119.
158.
40.
89.
201,
.
55.
84.
• 121,
107 .
. 242 .
122,
147,
147 .
. 60 .
.
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13 .
Wat smaalt ge op Neerlands yolk enz
165.
Wat stil is, b 1 ij v e stil
Wat toont ge ons ? 't Geen gj kunt enz,
258.
Wat wordt van ongeljjke parse
61.
16.
Wat zegt g j van dit heerhjk stuk
Wat zegt hat Woord enz
248.
11 .E
Wat zoekt g}~ voor uw kindren
• 145.
Wat zoekt g}1 ? Zegepraal ? Of Martlaarschap
. . . . 108.
Wat zwart op wit staat, heeft beteekenis
Wee hem, die 't kwade goad• heat 222.
Wear nam hem 't wiekpaard op enz
187.
Wees als de vogel op ears tak
161 .
Wees beminlijk! Al uw deugd
232.
. . . 94.
Wees vrool}~k! 't Is eworden dag .
Wees vroolijk! Vroohjkheid is kracht
114.
West dit, geleerde manners
3.
Wek op de kracht, die in U is . :
141 .
Wel diehterli'k, maar niet o 'uist enz
12.
•
Wel goad, maar ruw" . ' . •„
124.
¶Vel
hem,zeventig
die zich bekeert en bl}lft bekeeren enz
135.
'k Ward
207.
; Ik z a g mljn jongste groot
Werk door en woeker met uw uren
47 .
67
Warp van uw brood voor vooglen alley veeren .
.
•
'
Werther minds zijn Charlotte
111.
•
Wie Cremer 1 e e s t, kept slechts zjjn twintigst deal. 48.
Wie heeft ooit in Gods ooren
171 .
Wie immer als de schoonste zgeprezen
213 .
Wie is beleefdst, wie spreekt bescheidenst enz,
51 .
Wie moat verdraagzaamst zijn? Wie enz
174.
Wien honderd jaar
61.
toegeleid
Wilt gij bedrogen z .ward
n? geef
blijk enz . . .
170.
Word
ik
zeventig?
17 .
'k Word door
de wereld
niet begrepen Wie west
. .
165.
•
Wortelvast
en onomstootl
269.
'k Wou waters,
hoe hat u jkzou staan
263.
WIJF . Ik west geen beter naam
21.
Wi gears to zaam op 't zelfde pad
33.
•
Wj1 hebben zoo veal melee
54.
•
WI1 levers nooit ; w}j wachten steeds op 't levee
33.
•
Wj vergeten ; God gedenkt
141 .
.
.
.
.
W}1 willen hefst den V a 1 vergeten
• . . . 69.
Zachtmoedigheid staat omen vrouwen goad
Zeer vreemd, voorwaar! Bjjzonder zonderling
Zeil uit, zeil nit, mijn naamgenoot
Zelfonderzoek ! Ach, 'k heb zoolang niet enz .
Zendt God u kruis, treft u zjJ n roe
Zes en twintig jaar vereenigd . . .

.

.

55 .
116.
216.
. 238.
62.
227.
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Zeven en een was acht
'k Zie daagl jks nieuwe vrienden in mjn ouden .
Zieltje zonder zorg
Ziet men nog starren aan de lucht
Zoek waarheid ; vied ze en roam enz
Zoek wijsheid ; vind ze enz
Loet, lief meisje wilt gij gaan
Zoo ge als een man to handlen zijt gezind
Zoo ge er niet binnen z" t geweest
Zoo jj uw wag met God wilt treen
Zoo iik een vijand had, en 't vrijstond enz
Zoolang uw levensda mag duren
Zoo wie op vriendelijk verzoek
Zoo wreed beroofd, zoo diep bedroefd
Zorg dat uw hand geen vruchtbaar tw}jgje knakke .
Zi de aard en de omvang van 't gebeurljjke' . .
Z} Is met jubeltoon ontvangen
Z neemt haar n4jmren voor gedachten
. .
Z}] rusten nlet, z}1 rusten niet
Zj was van de aarde, waar wat schoonst enz.

.
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.
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B1ada .

52
51.
162.
43 .
240.
240.
106.
261 .
247 .
32 .
114 .
33.
219.
63.
51 .
220.
10.
206.
29.
84.
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Het gladde voorhoofd onzer jeu°'d,
Dat elk verheugt,
Kri~g' t met de ~'aren kreuken.
Een lied der min
Is aan t begin,
Maar t erode ervarmgs-spreuken.

v

$
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Voor 't mlnst, mdlen het leven doet
Hetgeen het moet,
En niet vergeefs verspild is
Zoo vreugd en smart
Voor hoofd en hart
werkt wat door God gewild is,
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GEMENGDE GEDICHTEN .
ZE~ENDE BUNDEL.
GOEDE RAAD.
sterk, en van
heeft
hj moed :
't IsZjjiemand
tot beseherming
niet-sterken,

Een hart, gedrenkt met edel bloed,
Laat aan een eedlen aard zich merken.
Is iemand zwak, en heeft hij list ;
Hij leers voor zichzelf to vreezen .
Een listig man kan, eer hij 't gist,
In eigen strik gevangen wezen .
Is iemand wijs en hoogst geleerd
Hij ~ wets ook somti,jds niet to weten .1)
Geleerdheid werkt wel eens verkeerd
Bij wjjze lui, die dit vergeten .
Is iemand onaf hanklijk : hij
Zoek zelf jets, dat hem mag beperken.
Gevoelt de wil zich al to vrjj,
De wilskracht houdt dan op to werken,
Is iemand mooi en heeft zij geest :
Zij most zich niet to veel betrouwen !
Bewonderd wordt zij, maar gevreesd;
Vogr alles wil men lieve vrouwen .
Is iemand dom maar wel ter taal :
H~"- leers ook nog die gaaf verzaken .
Een gek, die zw , zal meni maal
Een sehrander man schande makers.
ire neaciendi .

NI&rs ONVERMENGD . -- VUURWAPENI~N .

Heeft iemand, denkt hij, goedenraad :
Hij 4j volvaardig dien to geven,
In t algemeen ; dat ken goon kwaad ;
Maar in 't bjjzonder? . . . Wacht eons even!
NIETS ONVERMENGD .
Vreugd en droefheid gaan to zaam
In dit hachljjk leven ;
Rozen, zacht en aangenaami .
Worden ons gegeven ;
Doornen zijn er, meer of min,
Aan de onmisbre stolen ;
Veel, dat zoet was in 't begin,
Heeft aan 't eind jets bitters in,
Voor to gra;;e kelen,
't Is gewaarschuwd, last en vroeg,
1n gedicht en prone,
lllaar nog nooil herhaald genoeg
Voor den achtelooze ;
't Wordt bevonden, vroeg en laat,
Al to waar to wezen ;
Maar men ziet niet dat bet beat ;
Ieder maakt op alley staat,
En schUnt niets to vreezen .
VUURWAPENEN .
Volgens ARIosTo

(ORLANDO PUBIOBO, C. IX EN ZL)

Bjj ruwe kracht, geweld, en felle listen,
Kwam nog 't geweer, dear de Ouden niet van moisten
Een jjzren buffs van twee el, meer of min ;
Dear brengt men pulver en eon kogel in .
Van achtren, waar de koker seh jnt gesloten,
Wordt met eon lout eon gaatjen aangetikt,
Zoo klein, als waar hot blood nit komt gespoten,
Wanneer 't lancet van d' arts u nauwljlks prikt!
Op eenmaal komt de kogel uitgeschoten . . . .
't is of des hemels donder u verschrikt!
En, even als zijn bliksem, waar hij doorkomt,
Verslaat, verplet, vernielt hi,j wet hem voorkomt.
De zwarte-kunst beschonk, to kwader uur
Tot eigen doom en onzer alley schade,

VUURWAPEAEN .

Den Duitscher met dit helsche tuig en vuur,
De Booze-zeif kwam zijn vernuft to stade,
En leerde 't hem, door proef en helsehen raad,
Het best gebruiken tot bet meeste kwaad .
Itaalje, Frankrijk, alle strijdbre volken
Zijn spoedig door dien wreeden vond bekoord
Hier vormt m', in naar de kunst gegraven kolken,
Het gloeiend brons ten vuurmond ; ginder boort
Men 't jzer tot wat, meer dan zwaard en dolken,
Het menschdom dreigt met uitgebreiden moord .
't Geschut is zwaar of hcht ; de names velen
Van zinkroers en kartouwen (halve' en heelers),
Veldslangen, donderbussen, gootling, bas
Al naar 't den vinder smaakt ; maar, waar zij rakes,
Gelijklijk 't ijzer brijzelend als glas,
En 't manner gruizlend, om zich baan to makes .
Soldaat! gees dagge of zwaard komt meer to pas .
Verkoop ze vrij als uitgediendc taken!
Voorzie u van een snaphaan, arms vriend!
Daar ge anders uw soldij niet meer verdient .
Hoe zijt ge in menschenhart ooit opgekomen,
Gemeene, schelmsche en allerwreedste vond?
Door u is de een den waapnen weggenomen ;
Door u gaat alle krijgsroem naar den grond ;
Door u behoeft de lafste niet to schromen,
En vallen laagste en hoogste to eener stood ;
(teen mannenmoed. gees geestdrift mogen rekenen
Pat ze op bet veld van een nog iets beteekenen .
Wie felt de riddren, wie de dappre helden,
Door u alleen in 't bloedig stof gelegd?
Wie de eedlen, die elkeen voor honderd tell m,
Waar n atien om treuren, naar bet recht
Der smart, die weet wat hooge deugden gelden ?
Gewis, 't is veal, maar niet to veal gezegd,
Zoo 'k zeggen durf, dat bier de goddelooste
Het denkend brain gespitst heeft tot bet snoodste •
'k Geloof ook, dat de Almachtige in zijn toorne
Een zwaar, een vreeslijk vonnis heeft geveld,
En de gevloekte ziel van dien verloorne
In 't diepst den hel naast Judas heeft gesteld .

Zoo daeht, zoo zonq, voor vierdhalfhonderd tonnes,')
De zanger van Orlando fel en forseh .
1) Ariosto ieefde van 1474-1633
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ANNA'S $TZLLFDAG. -- BIJ ANNA'S BB(IRAFSNI3 .

Onze eeuw geeft antwoord met haar Krupp-kanonnen,
Torpedo's, Mitrailleuses, Monitors.

MOORDDADIG DOOR MOORDDADIGER YERWONNEN,
VERWOESTBND DOOR VERWOESTENDER - Vermors,

0 Diehter I than geen tijd met nutloos singer I

Ziedaar de vrueht van onze vorderingen.
ANNA'S

STERFDAG.

AAN DE BEB00FDEN,
Heb ik n niet gezegd dzt, zoo gtJ geloot%,
g{j de heeri}jkheid (bode zien zult Z
Jzzns .

Gjj hebt Gods heerlijkheid aansehouwd
In 't vast gelooven, lijdzaam lijden,
In liefdeblijken duizendvoud
Van 't hart, dat zich ter dood moest wjjden ;
In d' uitdruk van dat zielvol oog,
Ten open hemel opgeslagen,
Waar, na een Teed van zoo veel dagen,
't Verloste zieltje henenvloog .

G j suit, gjj suit, zoo gij gelooft,
De heerlijkheid van God aanschouwen,
In 't geen hjl schenkt, ook waar hj rooft,
Aan barter, die op hem vertrouwen,
In troost, als balsem neergevloeid,
In kracht, b}1 't drinker van uw beker,
In de eedle vrucht, die, zaeht maar zeker,
Aan 's levers scherpste doornen groeit.
En eenmaal - droeve zielen! beidt,
Verbeidt zijn tijd met stil gelooven Zult g}j des Heeren heerlijkheid,
In vollen blister, zien daarboven ;
Ale de engel, die gij hebt gekweekt,
Die al uw vreugd was bier beneden,
U met een lack zal tegentreden,
Daar waar men van geen scheiden spreekt .
3 Febr . 1874 .
BIJ ANNA'S BEGRAFENIS .
„'k Reis near den hemel," was bet woord,
Zoo troostrijk lit haar mood gehoord,
Om lit de smart u op to beuren,
Die nooit uw hart verlaten zal . . . .
Bedroefden, staakt dit treuren
Daar nut
Zij is er al
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gAAR BRIIID$HRANS. - HOPEL00$ ONDRRWINDEN .

Zj is er al . 0 twjjelt niet!
Z~ ziet den trouwen Heiland, ziet
Wat boven denken gaat en hopen .
In Hem geloofd ! Aan Haar gedacht!
De wag is yr j ;„ de dear staat open ;
En zrj -- verwacht.
HAAR BRUIDSKRANS .
De krans van roos en leliekelken,
Gevlochten voor uw bruins vlecht,
Ward op uw doodkist neergelegd,
En zal verwelken .
Gijzelv', die neerligt in dit stof,
Aan worm en made prjsgegeven,
Verwelkte bloem van onzen hof !
Gij xult herleven .
HOPELOOS ONDERWINDEN .
In 't alpgebied der GEEBTELIJHE wereld,
Waar menig spits met schittrend ijs bedekt
Zich velar blik en alley voet onttrekt,
En mist op mist voor sterflijke oo en dwerelt,
Dat we overal slechts stuksgew}'jze zien,
Mjn vrienden ! spreekt, wet dunkt uw hart van dien,
Die, diep in 't dal, op ingesloten meren,
0p 't makers van een bergkaart zich bevl jt,
Uit weeks kurk daarvan modellen snjdt,
En de oreographie ons wil doceeren .
GiJ ziet slechts wat uw oog bereiken ken ;
Gj kent slechts wear u daze voeten dragen ;
't Licht (van Gods Woord) beschj,jnt er dealers
En toont ze u, in zijn gunstr jk welbehagen .
't Geheel, 't ontwerp, hat onderling verband
ZiJjn zijn geheim en boven uw verstand .
Verkwik u ears de beken, aan de stroomen,
Aan 't lommer en de bloemen der vall~i,
De zuivre lucht der grazige alpenwei,
En wet er meer van zegen of moog komen,
En la uw oog near steilen top bij top,
N e om to waters, maar to aanbidden op .
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B :J IiET OPEN gReI? ENZ . -'S IioNING3 vIJFNNTWINTIG{-Jd8iG1E SNZ .

BIJ HET OPEN GRAF
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DANIEL CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE,

r

Te laat gekend, to vroeg bezweken,
Voor die hem kenden alles waard,
Daalt bier een stervehng ter aard,
Die na zjjn dood nog lang zal spreken .

Theol. Dr, en Prof.

r

Een geest op 't, hoogste doel gericht,
Aan kennis rilk en rjjk aan krachten,
Vol van diePzinniga gedachten,
En door een hooger geest verhcht .

C

Een hart, voor niets of niemand koud,
FrJ nvoelend, eerli'k,
J edelaardi g, ,
Voor tegenstanderen rechtvaardig,
En voor zijn vrienden; trouw als goud.
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Beween, i Kerk en Vaderland!
School, die goo kort hem hebt bezeten!
Dien rIjken geest, dat rip verstand :
Mijn hart zal nooit dat hart vergeten .
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Een hart vol Ernst, als 't hart moat z}jn
Van hen, die naar den Vrede jagen
En in de istin onzer da en
Ret hedge schiften van zjjn schjjn .
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s KONIh GS VIJFENTWINTIG •J ARIGE REGEERIN T G.
12 Mei 1874.

'T

Moidorens zenden zoeten geur
Aan frissche oranges tege'i ;
Lief bloemgewas van elke kleur
Ontwaakt .op
. veld en wegen ;
De steden zjjn met groen versierd,
Met stingers, bogen, kransen ;
De feestklok luidt, de feestvlag ~wier
En waPPnrt van de transen,

De vorst heeft vjfentwmtig Saar
Zjjn koningskroon gedragen,
En nog valt zij zUn hoofd niet zwaar
Bit t khmmen van zjjn dagen .
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ZI :NDINGSLIED.
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God spaar die kroon! God spaar dat hoofd!
Uwhartw
uw huff's ! o konlng .
Qw Ievenszon blinke onverdoofd
Als op den dag der kronmg!
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Ga voort, trouw yolk! met nieuwe vreugd,
Naar 's hemels welbehagen,
Door kinderliefde en burgerdeugd
Zii n staf en stoel to schragen!
Strik vaster nog uw eendrachtsband,
In schaduw van de o1jven .
a a •moog in 't dankbaar Nederland
ZJj n kleur OranJa b1JI yen .
~
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CRSSINET •PERSJE.

Den Koning, onder wians bewi nd
Zich 't yolk gerust en veilig vindt,
De Vrede bleef, , de Welvaart steeg,
De Negerslaaf 4jn vrilheid kreeg,
En t krjgsvuur aan Sumatra s trust
Eerlang voorspoedig zij gebluscht,
Den DESD x WILLEM vreugde en eer
Fn zegen van der Heeren Heer!
ZENDINGSLIED .

C

Li
S

p

L~

u
Y

Roept uit aan alle stranden
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt alien landen
Het Evangeliewoord!
;
Roept nit den Heer der Heere
Als alley volkren vriend!
De volkren moeten leeren
Wat tot hun vrede dient .
Verbreekt de yr eemde altaren
En bouwt des Heeren huffs'.
De wereld moet zich scharen,
Zich scharen om het kruis .
De dooven moeten hooren,
De onkundigen verstaan,
Per blinden 't heillicht gloren,
De kreuplen leeren gaan ;
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$13 DEN DOOD VAN HBNRIETTE SWELLENGEEBEL.

De treurenden vergeten
Hun lead en droefenis,
En al wat arm is weten
Dat daar een Heiland is!
Roept nit aan alle stranden
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt alien landen
Het Evangeliewoord!
BIJ DEN DOOD
VAN

HENRIETTE SWELLENGREBEL,
eedert z}jn oprichting in 1844 tot den 30sten Mei 1379,
Bestuurster van het Diaconessenhuis to Utrecht,
I.
VOOR DE DIACONESSEN .
BIJ HAAS GBAF.

zl~ is met jubeltoon ontvangen
. In 't meow Jeruzalem
Maar hier zijn tranen op de wangen
En tranen in de stem ;
Daar wij de dierbre missen moeten
Wie nooit ons hart vergeet,
Die neerzat aan des Heilands voeten
En naar 4jn voorbeeld DEED .
Met walk een stroom van vreugdeklanke
Zal 4j, door heel den stoat
Van haar voor goad genezen kranken,
Daarboven z}jn begroet!
Maar wie zal waardigljjk bekleeden
De plants, die Z}j begaf ?
Zoo' klaagt de droefheid hier beneden,
En staart op 't zwijgend graf.
Het hoofd naar boven! God zal zorgen.
Op HEM hat oog gericht!
Uit donkren nacht verrijst de morgen,
Als EU spreekt ; Daar zij licht!
willen waehten, wi vertrouwen,
En houden bidden aan ;
Gel jk die edelste der vrouwen
Ons steeds is voorgegaan .

wij

CAVE CANEM . - OPVOEDING.
.SAN HAAR BEDROEFDE ZUSTERS .

Een pare! is aan 't snoer ontzonken,
Verbroken door Gods hand,
Maar om in Jezus' kroon to pronken :
Een rozenstruik verplant,
Om in den hoogsten hof to pralen,
Om daar in vollen bloei to staan
Waar, bij de zaehtste zonnestralen,
De schoonste knoppen opengaan .
CAVE CANEM.

Het hondgeblaf verstomme op aarde !
Elk mensch, din kind heeft grooter waarde
Dan al die rtrouwe honden" saam .
Eon dolle hoed doet in zijn wooden
Meer kwaad dan duizende vergoeden
Van edelst ras en schoonsten naam .
Maar zonder hood kunt gij riot lever?
Hot 4j! De vreugd zij u verbloven,
Maar houd haar voor uzelf, geheel!
Uw naasten met uw boost to kwellen
Of aan gevaren bloot to stellen,
Is toch eon weinigje to veel .

Geen paarden warden losgelaten ;
Geen stieren zwerven bjj de straten ;
En ook de hood blijve aan den band .
Dol wooden kan geen mensch beletten .
Maar last ten minste wijze wetter
Mijn huid beschermen voor zijn tand .
OPVOE DING .
Wat zoekt gij voor uw kindren? Veiligheid,
Zooals op aard geen' mensch is weggeleid?
Afsnjding van verzoeking on gevaren,
In stilte werkzaam en alom verspreid ?
Neon! Zoek hun wijsheid, kracht, zelfstandigheid,
En leer hen zich to wachten on to waren .
Bestel hun mood on waapnen, tegenwicht,
(evoel van verantwoordlijkheid en plicht,
En prent hen in, bet oog dat, altijd ripen,
Ook voor hun welzijn waakt, gelijk zij hopen,
Als 't ALZIEND oog to ontzien! - Waar (lit riot bast,
Baat riots, en wat gij antlers aanvangt, schaadt .
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lAN WIE DE SCHIILD ? - SPR~EH VAN IIZELUN NI T .

Een dwaas houdt, als besmettingen regeeren,
Zijn dear en vensters dicht om ze of to wezen
En (wanende dat hij zijn kroost behoedt)
Vergiftlgt, door vervuilde lucht, hue 't bloed.
De w"ze zor t voor lucht, ere eld levee
Goed voedsel en een onbezwaard gemoed ' De rest b1jft biddende in Gods hand gegeven .
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AAN WIE DE SCHULD ?

De naam ,,kinderen der zon" is voor
de bloemen wel dichterl fk, maar fist
geheel onjuist.
Het groene kleed der aarde .
In het Album der Nat . 1874,

~,
1

„Wel diehterlijk, maar fist onjuist". Verneemt
G" 't dichters ? 3uistheid is u vreemd !
U, die elechts dichters zijt door joist to wezen ;
Door met ~dn juisten trek 't geheel ale voor
Den geest to voeren en ons hart en oor
ril e treffen door den juisten toon, gerezen
Uit de echte snaar ter juister plaats gedrukt ;
1)ie, ale gij ons betoovert en verrukt,
OUR fist verblindt door Idlers schijn of logen,
Maar, zelfs door uw ver ichtin en, onze oo en
4nthaalt op waarheid, die GIa zien leert, d de ziel
ERKENT, wanneer, door u, er t juiste hcht op vlel!

Dat 's utwe schuld, doemwaarde poetasteren,
1)ie verzen schr}jft tot alley dichtren smart,
Geen dichters-oog bezit, geen dichters-hart,
Green zaken kept, en in de taal verwart!
Gij doet de poezie door prozaschrijvren lasteren,
Pier brein geen wetensehap, geen helder oordeel mist,
En elechts in 't wezen van de dichtkunst zich vergist.

1

SPREEK VAN UZELVEN NIET.
Seek
r
van uzelven fist, ten goede nosh ten kwade
T oox wie g}j zijt, en elk zal WETEN wie
" zi't.
Miskenning heeft haar tijd, en doet meer nut dan seh1de,
Mats g13 met daden, fist met woorden, haar bestrjdt .
,Zoo iemands ,wegen", zegt de Schrift, ,den Heer behagen
Bevredigt hij met hen, ook die hem fel weerstond ;" tj
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BTHISCH~ STATISTIEH . - AAN EEN PESSIMIST . - AAN VEBACHTSB$ ~NZ .

13

Maar die zich roert en weert en slagen keen met slagen,
Mistrouwt zichzelf en God, en boom zich in den grond.
ETHISCRE STATISTIEK.

what's done we partly may compute,
But ne'er what is resisted .

Pas, op ! uw kennis is beperkt.
Z j west jets van 't gedane ;
't Begane kwaad is ras bemerkt ;
Maar ook hot wederstane?

BtraNs,

AAN EEN PESSIMIST .
Als 't regent, char de zon b j sch}j nt
Ziet gI~ alleen den regen ;
Ik vestig op de zon mjjn cog
En op dlen lieven regenboog,
En lack hem hoopvol tegen .

,Good! Maar intusschen worth g j nat ."
0 ja, dat was to duchten,
Zoo 1k mijn regenscherm niet had,
bat 'k altjd meeneem op mjln pad,
Bjj 't zien van donkre luchten .

,Maar als uw regenboog verdw jnt,
,De regen door blijft stroomen ;
,Als gist- op gietbui nederstort,
,Uw scherm ten laatste nutloos wordt„
'k Zoek dan eon onderkomen .

1k schuil, maar pruil niet, bests vrind!
En m}jd de lui die pruilen.
De felste bui houdt eenmaal op ;
Maar van den regen in den drop
Kwam, die bj U kwam schuilen .

AAN VERACHTERS HUNS YOLKS .
Wat smaalt ge op Neerlands yolk, ,van d' ouden room vervallen"
Wat schimpt ge op hen, die ,op dien ouden room slechts brallea,
G,j, die goon teeken geeft van beter soon of kracht?
Die dit doen, zijn or nog by 't levende geslacht.
Miskent hen niet, noch dooft, kwansuis op elk verbolgen,
Den mood b~j die niet uw, maar beter voorbeeld volgen .
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EEN VAN BEIDEN. - AG}NEB BRUID.

EEN VAN BEIDEN .
Beschimp geen machteloozen, even
Alsof 't hue schortte aan goeden wil ;
Bestraf den dood niet ; wek hat levee
;
En kunt gij dat niet : hood u stil,
AGNES BRUID .
,Ik had in mjjn kedachten
,U reeds vaarwel gezeid,
,U reeds in . 't grafje neergeleid,
,Waar wij uw broertje brachten
,Met groote treurlgheid.
,Maar God heeft ons gegeven
,Dat g j behouden werdt,
,Een groote vreugd voor groote smart ;
,U als op meow hat levee,
,Ons een erkentlijk hart ."
Zoo sprak, voor twintig 'aren,
Mjn dlepgevoelde dank.')
Nu eischt, de tijd eon andren klank
Van mien verheugde snaren,
Een vroolijk feestgezang .
Hoe trilt bij.. u to aanschouwen
De vaderjjdke lit,
Geliefde Dochter, schoone Bruid,
Hoe galmt zij onweerhouen
Maar blijdste tonen uit!
Al brak ook deter dagen
Een dierbaar levee af,
Al keer ik van een$ broeders graf,
Waar wees en weduw klagen
Tot Hem, die nam en gaf
Het fibers moat weggenomen,
Hoe zwaar en wettig 't drukk' ;
De smart moat w jken voor 't geluk;
De yreugd moat boven komen ;
God geeft haar ; voet bij stuk!
0 ~rujd, zoo jog vai ,jaren,
Zoo Vroolijk van ,gelaat!

')

Di~htwerken IIIe Dl., bli 121.

AGNEB BRUID .
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Hoe lacht u 't levee toe ; hoe last
Gj,~_ alle zorgen varen
En vreest Been leed of kwaad.
Want nets hebt gij to duchten
In de armen van een vrind,
Die met geheel zijn hart u mint
En voor uw minste zuchten
Den besten balsem vindt .
0 Brui om zoo vol levee,
Zoo of van liefde en jeugd!
Hoe haakt uw hart, met looter vreu gd
De aanstaande vrouw t~ omgeven,
Gelukkig dat gij 't meugt .
Want wat, voor duizend woken,
'k Haar vriendlijk hob verzocht
Dat zij op , aarde wezen mocht,
Dat is zip u gebleken,
Hoe wemig zij 't zich docht . 1)
Hoe blij zien vriend en magen,
Lief Paar! uw echtpad in!
Want hart aan hart, een ziel en zin,
En 't oog op God geslagen,
Oat maakt een good begin .
Eu de ouderlijke zegen
Zal, met zijn vol genot,
Van vier op aarde en een' bj God
U volgen op uw wegen
En meegaan in uw lot .

Aubustus 1874.

Dies juichen stem en snaren
U toe met iniden klank :
't Geluk is groot ; zijn dour zij lang ;
GE''IET hot vole jaren ;
En zegt den Hemel dank!
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Tit oms geluk gespaarde!
Reeds hadt ge, in 's Hemels licht
Ken Engel kunnen zijn, lief wicht!
Weer 't flu nog wat op Aarde!

U

Dlobtw, rIIe Dl ., bl. 121.
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N3CDSRLAND EN AMERISA

- VEESCSILLEND GORDEEL, EKE.

NEDERLAND EN AMERIKA .
00K KEN TOEPASSIN0.
Wanneer men daar (in Amerlkx) sprak
van Nederland, sprak men als van een
roemrjjk land door z}jn verleden, en van
een land dat tegenwoordig sleohts bekend
is door 8chiedam. Hierop make seder
de toepassing.
DagbLad-rapport van acne b can
openbare gelegenheid gehoaden Bed..
voering.

Het Neerland dazes tisjds, aan de overzjj
Alleen bekend door zijn jeneverstokerij!
En moat dit tegen Nederland bewjjzen?
Of toont hat Uncle Sam's lief hebberjj ?
Hoe 't zjj, onwetendheid is nooit to pr}jzen.
Toch was er menig onzer beter aan,
Wist hjj wat minder van d' Amerikaan . ')
VERSCHILLEND OORDEEL .
A.

Wat zegt gjj van dit heerljjk stuk?

B.
Om m}j to stichten, veal to druk ;
Veel to hartstochtljjk, om to ontroeren ;
Om schoon to wezen, to vol pracht . A.
Mjj mocht hot aan m}jzelf ontvoerenl

B.
Maar
waar
heeft hot u gobracht ?
Goad!
HYGIEENSCHE VERBRANDINGSIJVER .

Dat menschen sterven, ward weleer den Dood verweten ;
Nu zjjn de dooden schuld ; de Dood wordt glad vergeten .
')

¶& ;

.
Videatur de PrijscoErant der Effeoten, bepaaldel(jk 9poorweg-dito
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ZF9TIGSTE VERJAA1 DAO . - HET LEDIG WIEQJE .

ZESTIGSTE VERJAARDAG.
r Ben je zestig?" Ja, ik ben 't ;
Ik bekeii 't ;
gan ik 't wel ontveinzen?
't Haar mijns hoofds is dun en , grijs,
En (dat maakte ik niemand wj s)
Niet slechts van gepeinzen .
Ook van bangs zorgen niet
Of verdriet,
Schoon ik 't leed wel kende ;
Maar, wat immer zij gebeurd,
Niet een smart, die hooploos treurt,
Niet bet bartzeer, dat verscheurt,
On-verzachtbre ellende .
Vrouw en kindren, ziet mij aan!
't gan nog gaan,
Op mjjn tweemaal dertig.
In de wangen nog wat bloeds,
In deze oogen nog wat gloeds,
In den boezem nog wat moeds,
't Hoofd nog „fix and fertig ."

'k Dank dit hoogstgelukkig lot
Aan mijn God ;
'k Dank bet u daarneven,
Die mij jong houdt en verblijdt,
Die mljn kroon en sieraad zijt,
En mij nog een langen tijd
Wenscben doet to levee.
NASCHRIFT .

Word ik zeventig? `Yie west
Lief of leed,
Hem door God besehoren? . . . .
't Jongste kind nog groot to zien
Is een zoete wensch, en dien
Moog zijn guest verhooren!
HET LEDIG WIEGJE .
(SchilderU van C . B1sscHOP).

'V.

Het wiegje leeg ; het kindje in 't graf!
Gods llefde gaf,
En heeft genomen.

2
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ECHTPERJARING. - AAN DEZ~N EN GRNEL

a

Geen troost nog in dit oogenblik,
Maar snik op snik,
En tranenstroomen .
Welw jze vriendschap ziet dit aan
En last begaan Haar tijd zal komen .

Quis matrem, nisi mentis mops, in fnners nati
Flere vetet? non hoc ills monenda loco

ECHTVERJARING.
Driemaal v}lf wren
Gelukkig gespaard,
Van zes lieve kindren
Een vijftal gespaard ;
Ontelbare goedheen
Genoten van God,
Nooit jets ontbroken
Voor levers of lot ;

G

G

G
(~
L

De kracht niet verminderd ;
De liefde onverkoeld ;
In leed haar vermogen
Te dieper gevoeld ;
Een huffs, waar de vrede,
En harten, waar vreugd
In worsen, in heerschen,
Bj ouden en J'eugd .

y

C
G

C

i
G
G

YY

20 Oct. 1874.

Ziedaar wat ons heden
Vervult en vervoert,
Ons dankbaar doet juichen,
Ons innsg ontroer t,
Ons vurig doet bidden
Tot hem die 't vermag
,God! last ons die weelde,
Nog menigen dag."
AAN DEZEN EN GENEN .
G j z"t wel manners van mijn richting,
Maar z}lt geen manners naar min hart ;
Uw werk is niet tot vredestichting,
En, zjj hot str}jden 66k verplichting,
G}j doet veel meer, gj tergt en sari .
Gi,i z}jt wel manners van m}ln richting,
Maar z jt geen manners naar m~jn hart .

~;

VRIES

ALN DR. MATTH . DE

. - HEILWENSCH . - KUNSTMIDDELEN, ENZ. 19

Ik mag, ik wil u niet bestr}jden,
Maar met u strijden kan ik niet ;
Veel liever uw miskennlng,1j~ den
En, in de hardheid deter olden,
Zijn wat uw snort laf hartig hiet.
Ik mag, ik wil u niet bestriJ'den,
Maar met u strilden kan ik niet.

2 SAM . 8 :39m.

AAN DR . MATTHIJS DE VRIES,
op ZIJN FEESTDAG .
Den Kenmer Vries, mijn stad- en schoolgenoot en vriend,
Die vjjfentwintig jaar den tabberd heeft gedragen,
Maar levenslang de zaak der Moedertaal gediend,
En 't Vaderland versierd van d' opgang van zjjn dagen,
Zij, op deer schooners dag, uit eensgestemd gemoed,
Min heilwensch toegebracht en feesteljjke groet .
HEILWENSCH.
God, de Vader, make u rijk
Door zijn allerrjjksten zegen,
En voorkome u vader1jk
Met z jn gunst op al uw wegen ;
Waar zijn hand u weidt en hoedt,
Kent gij 't Goede, hebt gij 't goed .
KUNSTMIDDELEN .
Dat Kunst Natuur haar hulp bewijst
Gansch of to keuren, is niet recht ;
Waar is de Venus, die men pr jst,
Die zich de hulp van zeep ontzegt2
DE KRACHT BESTAAT
SLECHTS BIJ DE MART .
't Al to overdadige
Is 't ongenadige,
Of gaat dies karat nit .
Ik kan 't niet roemen
Als gij de bloemen
Laaft met de brandspuit.
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WERELDWIJSHEID . -- ZONDER WOORD, ENZ.

WERELDWIJSHEID .
Spreek als de meesten,
Denk als de minsten ;
Zwjjg met een wijs gezicht ;
Houd beide uw oogen
Strak op den hoogen
Weerhaan des tijds gericht ;
Weet u to voegen
Naar elks genoegen,
Mits ge er wat loons uit perst ;
Onnoozel kijken,
Geduldig wijken,
Brengt u het verst ;
Zorg to vermijden
Dat ze u benijden,
Indien ij vast wilt staan,
En b j de lieden
Eens Aristiden
Noodlot ontgaan .
ZONDER WOORD .

Een vrome ~wandel zonder wooed"
Gaat boven vloed van reden ;
beer wat men ziet dan wat men hoort
Werkt deugd en go&le zeden ;
Zoo wie met goede woorden spot :
't G oed voorbeeld brengt hem nog tot God.
Ik zegen, boven al wat preekt,
Den stillen in den laude,
Die, onbespraakt, wellprekendst spreekt,
En schreeuwer8 maakt to schande ;
Die lastertaal en tegenspraak
Doet zwijgen met beschaamde kaak .
GEEN OPST.ANDING, NOCH ENGEL, NOCH GEEST .
HAND. 33 :8.

Ontzettend, Hem! wat ziJt gij knap !
Wat door die knappe Sadduceeuwen
Geleerd wend voor pas achttien eeuwen,
Leert go ook, maar! als de vrucht der nieuwste wetenschap .

AAN MIJNE VMJ NDEN D . M . 0 . - AAN , 1IJN WIJF."
AAN MIJNE VEIENDEN

D . M . 0.

OP h UN VEERTIGJARIGEN TROUWDAG .

Door geen woestijn hebt gij, dus veertig jaar,
Trouw hand in hand gewandeld met elkaar ;
Wel hieldt gij steeds dat Kanaan in 't oog,
Pat God to zijner tijd u oopnen moog!
Maar kind en kleinkind ziet u vleiend airs
En zegt : n 0ch, blijf nog wit aan deer zij der Jordaan!"
Ook ik, wien aan uw feestelijken disch,
Door hen gelokt, ears plaits besehoren is,
Die reeds zoo menig vriend den donkren vloed
Zag overgaan, met diepbedroefd gemoed,
Maar u behield en dankbaar mij verblijd
Dat gij nog blijven moogt en wezen die gij zijt.
hiij dunkt, zoolang gij hand in hand to zaam
Langs d' never treedt, is 't blijven aangenaam ;
Zoolang u zooveel liefde omringt en bidt
Om uw behoud en langgerekt bezit,
Is 't bh)ven goad, is 't blijven 't blijven waard Zoo zij 't ; dit weet gig toch : hat BEETRE is wel bewaard.

Amsterdam .

AAN „11hIJN WIJF ."
ik weet geen beter naam,
Waar 'k u mee kin groeten .
KoosJE klinkt mij veal to fijn,
goon to grof: wij f moat hat zijn,
Zal hat bljven moeten.
WIJF!

in de aloude tail,
Der Germaansche linden,
WIFMAN is de MENBCH DIE WEEFT
En - de spil van 't echtheil heeTh
In hair zaehte handers.
WIFMAN,

in d' ouden Bijbelstjjl,
Zegt van den beginne
Diet de vrouw in 't algemeen
Of in 't afgetrokken, neen!
WIJF,

WRDERHELFT, MANNINNE,

HULPE TEGRN OVER HEM,

Wien z j ward gegeven
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,MIJN HEER EN MIJN GOD !" - ANNA WILHELMINA.

Door een goedertieren God
Tot zjjn vreugd, geluk, genot,
Levee van z jn levee.
Moet dan dit de naam niet 4jn,
Dear ik haar mee noeme,
Die dit alles is voor mij, ,
In wier liefde ik mjj verb1j,
op wier trouw ik roeme

Wip daz muoz iemer sin der wibe hohete name,
WALTHER VON DEB 1 O(ELWSIDE .

,, MIJN HEER EN MIJN GOD!"

M}jn HEER! Laat mij , uw dienstknecht z~n!
Mijn GOD! Laat mid op U vertrouwen!
Uw dienstknecht, niet in valschen schjjn,
Of naar het uiter1 jk aanschouwen,
Maar naar mjjns harten diepsten drang,
En tot de hoogste vreugd mjjns harten ;
Uw dienstknecht, Heer! n4jn levee lang !
Uw dienstknecht onder vreugd en smarten .

zij

mjjn vertrouwen onverwrikt,
In nooden, strjjden, moeiten, zorgen,
En wear mijn oog naar binnen blikt,
En 't boezemkwaad niet blijft verborgen.
Gij zit omhoog ; Gj zjjt nabij ;
Uw kracht, uw hcht zal noon verflauwen ;
Mjn~ BEER! dat ik uw dienstknecht zij !
Mijn GOD ! last mjj op U vertrouwen !
ANNA. WILHELMINA.
Leg haar bij haar Moeder neder,
Laat haar aan haar God!
Die haar gaf, ontneemt haar weder
Tot een beter lot.
Vroeg ontwikkeld, rijk in gaven,
Maar voor de aarde koel,
Komt haar dood het denkbeeld staven
Van een hooger doel .
Laat de tranen 't graf besproeien,
Die een vader schreit,
Maar in 't hart de balsem vloeien,
Door een hand bereid

MAASTRICHT .

ZEDEN WET .
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Goad en wijs in al haar werken,
't Zij ze rooft of schenkt,
En gereed die ziel to starkers,
Die haar niet verdenkt.
MAASTRICHT .

Feestdronk aan den disch van 't SIVe Taal • en Letterkundig Oongres .
(HET STADSWAPEN VOERT EEN STER.)

1875.

Maastricht, uw star, uw zilvren star
Scheen ons zoo zacht in de oogen,
Zij lokte en lonkte ons toe van ver,
En heeft ons niet bedrogen .
Gastvrijheid, vriendschap was de gloed,
Waarmee zj koesterde ons gemoed,
Zij vuurde one aan bij 't streven,
Dat hier one hart deed levee!
0 Trecht der Maas, gears vesting meer,
Maar vredestad geworden'.
Een nieuwe roeping zij uw ear .
G j steegt tot hooger orders.
Wees, 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 TeAL vereende ons eens voor al,
Geen TOL moat one verdeelen .
Maastricht, dat niets uw welvaart stoor!
Haar star ga op en schittre door!
Het Noord zal zich verblijden,
En 't Zuid - u niet benijden.
De ophefflng der Tollinie tusschen Nederland en Be1gi~ is ears vurige wenscb
van wederszjde .

ZEDEN WET .

Vergeefs do kracht ontveinsd van daze zeedlia'ke Orders :
Uw Zhn blJi kt uit uw Doers ; uw Doers bepadit uw Worden!
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E$FSMET . - SINE QUIBUS NON . --- FABADOZE, ENZ.

ERFSMET .
Mijn erfsmet is m jn schuld niet, maar mijn lot .
'k Ben van dit lot nochtans 't slachtoffer niet to noemez : •
Geen lijdende Onschuld ; dat weet God,
Schoon ik 't mijzelven zou verbloemen.
SINE QUIBUS NON .
Veredelt zich een rozenstruik, gij ziet
Pat ze andre doornen krijgt, maar zonder wordt zjj nie

Onileend .

PARADOXE .
Hoe zegt men mij : ,Gij bli,jIt nog jong van geest!"
- Die oud van geest wordt, is noon Jong geweest .
VERKEERD EFFECT .
Gij meent bet goed, n'aar 't werkt verkeerd .
Voor de ondeugd wilt g}) afschuw wekken,
Maar beeldt haar of met zulke trekken,
Dat zij zichzelf bewondren leert.
Fier dat gig 't zijt, die haar wil malen,
Komt zjj zlch zien in uw verhalen,
Komt 4j zich spieglen in uw lied,
En denkt : ,'k Ben non zoo leelijk niet."
ANDERS .
Gjj schildert de Ondeugd zwart, maar stelt haar zwart gezicLt
In zulk een belangwekkend hcht,
Pat zij zich gaarn herkent en zeit :
~Ik ben toch mooi van leeljjkheid ."
BIJ HET GRAF VAN EEN VADER,
NA tEN JAAB TIJDB ZIJN EENIGB DOCHTEB DAABIN (EVOLGD.

Hij heeft zoo lang bier omgedwaald
En kon niet scheiden .
Nu is hij zelf, terneergedaald,
Waar zij haar leaden .
Vereenigd wordt nu beider stof,
Vereend die zielen,

HE NON VERBIS . - MAARTSCRE BRUILOFT.

Die met hot : ~U zij eer en lof!"
Voor Christus knielen,
En smeeken dat hij van omhoog
Met hemelkrachten
De Weeuw en Moeder sterken moog,
Die nog blijft wa,chten.

RE NON VERBIS .

,'t Geloof in liefde werkzaam!" roept ge altijd .
Zoo is 't ; en 't helpt niet dat g~ spraakzaam zit .
MAARTSCHE BRUILOPT,
Maart roert zijn staart of hou zich stil,
En geve ons storm of regen,
Hjj houdt, hij make 't zoo hij wil,
Geen bruiloftsvreugde tegen,
Noch stuit den opgezetten vloed
Van hartelijke woorden,
Die opwelt uit hot vol gemoed,
Die uittreedt uit zijn boarders .
Een ander, tot de trouw gezind,
Verbei de zomerdagen :
Pit Echtpaar vraagt naar weer noch wind
En spot met bui en vlagen .
Een ander kiss de Bloeimaand uit
Om d' eersten stag to zetten ;
Does kloeke Bruigom kroont zijn Bruid
Met Maartsche violetten .
Een Maartsch viooltje, zacht en fijn,
Zoo zedig, ingetogen,
Pat mag zijn Bruidje zelf wel zijn,
Pat is zij in ziJjn oogen .
Zij is voor hem de heists bloom,
Die 't aardrijk op kon geven ;
Ze zij zijn sieraad en zijn room,
En b1 jve 't heel zijn levers .
Een Maartsch viooltje tart eon tuip
En alle zomerrozen,
Gelijkdo panel in haar schulp
Robjjnen en turkoozen .
Schoon Paar! gelukkig zj uw lot,
Door zachte en reins vreugden,
En dierbaar in hot oog van God
Uw hart, door stills deugden !

S
S
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DE IIORENSLAK. - MORALE INDEPENDANTL

DE HORENSLAK
Sans ami, comma sans famille,
Ici-bas vivre en stranger ;
Se retirer daps sa coquille,
Au signal du moindre danger :
S'aimer d' une amitie sans bornes ;
De soi seal emplir sa maison ;
En sortir suivant la raison,
Pour faire a son voisin les comes ;
Signaler see pas destructeurs
Par les traces les plus impures ;
Outrager lea plus tendres eeurs,
Par ses bailers ou ses morsures ;
Enfln, chez soi comma en prison,
Vieillir, de jour en jour plus tristei
C'est l'histoire de 1'egoiste
. Et cells du colimagon.

Flier, zonder vrienden of gezin,
Geljjk een vreemdling rood to sluipen ;
Zorgvuldig in zi,jn schulp to kruipen,
Zoo ras gevaar dreigt, meer of min ;
Met eigen ik en niemand meer
Het huffs vervullen, waar ze in woven,
En, uitgegaan bjj unstig wear,
De hoornen aan zi,jn buurman toonen ;
Het heilloos pad, waar langs men gaat,
Aan 't vuilste spoor to laten kennen ;
De teerste bloemen, vroeg en ;aat,
Met valschen kus of beet to schennen ;
Gevangene onder eigen dak,
Zijn dagen vreugdloos voort to sleepers,
Ziedaar hot levers, welbegrepen,
Van egoist en horenslak.

ARNAVLT,

MORALE INDEPENDANTE .
Hen, die in alle christenlanden,
In omen tjjd,
De hand slaan aan de dierste panders,
En, zonder spijt,
De zeedlijkheid wijsgeerig moorden,
Verstaat en least eon klein getal,
Nochtans de weergalm van hun woorden
Is overal.
Met standpunt, waar zij zich op plaatsen
Is ver en hoog ;
't Viak, waar hun woorden van weerkaatsen,
Onttrekt zich 't oog ;

~';i7~tC~~~2~~aiG~?C~G~?G~G~2C~2C~G~?~/arC~G~z G~CritC~G~~2C~t~
TEN ZILVEREN ECHTFEEST.

TIJD - GELD. - LAGDARI A

Vine BNZ. 27

Maar, duizendwerf vermenigvuldigd
Met dof gerucht,
Wordt als orakeltaal gehuldigd
Die stem der lucht.
TEN ZILVEREN ECHTFEEST
VAN

J.

BOSBOOM

EST
A. L. GF .

TOUSSAIIT .

Het Echtpaar, een in kunst, in roem, in doel, in geest,
Welsprekend door 't penseel, en schildrend met de veder
Breng ik mijn holds en groet en heilbede op hun feest .
Hun oog zie dankende op, Gods oog zee zeegnend neder
8 April 1876 .
TIJD
GELD .
~Tijd" ; roept gij daaglijks ; r tijd is geld ." Dit zal
Daarbij uw denkbeeld zijn : ,En geld is 't al."
LAUDARI A VIRO LAUDATO .
Schaamt ge u eens zwakhoofds eerbewijzen :
Verheug u vr}j
Waar prijzenswaardigen u prijzen,
Mits
't meenens 4j.
NAAR EPICTETUS .
Valt u een blad, een lauwer op de slapen,
Een eerekruis op 't kleed ; neem 't aan in dank !
Maar buk u niet om 't uit het stof to rapen,
Noch waag uw eer aan 't woelige eergedrang .
ONDERSCHEIDING .

Indien gij kunstnaar zijt, en wenscht to bl}jven,
Waar glj niet schildren kunt, ga niet beschrjven .
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LUCHTSASTEELEN . - VERFLAUWINC . - OTTO GERHARD HELDRIi GF.

LUOHTKASTEELEN.

Naar

Is door een onvoorzienen scoot
Uw kaartenhuis uiteengevallen,
De ramp is niet zoo bijster grout,
En overkomt ons beurtlings alien.
En hebt ge in nieuwen huisbouw zin Welnu, de kaarten zijn behouen ;
Daar zitten nog veel huizen in,
Die gij maar hebt voor 't bouwen .

RUC$ERT.

VERFLAU WING.

De zangdrift schiet wel wat to kort,
Bij 't klimmen van de jaren ;
Wat vroeger grif word mtgestort,
Schijnt grooter zorg to baron .
Hot hart zj vol gelijk weleer :
De hand is traag, en tact niet moor
Zoo gretig naar de snaren .
Wie trekt zich 't aan'1 - Een nieuw geslacht
Poet nieuwe liedren rijzen,
Verlangt een andren toonen lacht
Met de ouderwetsehe wjzen.
..
Welaan, goe kindren! toont uw vljt!
w j zullen zonder nijd of spit
Wat good en schoon is prilzen.
OTTO GERHARD HELDRING,
overladen to Marienbad in Bohemen, den llden,

begraven to Zeuen, op den Vluchtheuvel, den 17den Juli 1870,

Ofschoon de dood uw fakkel blusehte
In ver verwijderd oord :
Hier moest de plaats zijn van uw ruste ;
her, waar g}l thuisbehoort ;
Hier, waar wij u met liefdo ontvangen ;
Met bljjdschap bjj de smart ;
Met tranen op de bleeke wangen ;
Maar met een dankbaar hart.
flier zult gij zacht en rustig slapen,
In vaderlandschengrond,
To midden, Herder! van de sehapen,
Die u Gods liefde zond .
flier zult gij in de mete deelen
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TAAL EN LETTER~.N .

Van haar die, stil en blijd',
D, den verzorger van zoo velen,
Haar zorgen had gewijd .

Nier zal u 't kerkje schaduw schenken,
Door uwe hand gebouwd,
Waar gij de woorden en de wenken
Des hemels hebt ontvouwd .
her staan, als opgerichte steenen
Eerbiediglijk geschaard,
De vier Gestichten 1) om u henen,
Die zeggen wie gij waart .

her zullen kindren, vrienden, broedren
Verzamen keen op keer,
En diepbewogene gemoedren
Zich wenden tot den Heer,
Om kracht als uwe kracht to vinden
En moed, uw moed gelijk,
Tot levee, werken, onderwmden,
Volharden, koninklijk!

0 Gij gezegende des Heeren,

Man Gods en Menschenvrind,
Schoon voorbeeld, dat wij dankend eeren,
Hoe hebben we u bemmd!
1)e krans verwelkt, na korte stonde,
Die hier uw lijkbus tooit ;
Maar 't hart, dat u waardeeren konde r
Vergeet zijn Heldring nooit .
TAAL EN LETTEREN .

IIitgesproken aan den Disch van hot Taal- en Letterkundig Congres,
gehonden to Brussel, Augustus 1876.

zj rusten niet, zij rusten niet,

Wie 't Schoone mag verrukken,
Die ijvren op het Taalgebied,
Die worstlen met het woord en 't lied,
Om Waarheid nit to drukken.
De kunst is lang, het levee kort ;
De prijs, waar om gestreden wordt,
Dien weinigen ontvangen,
Is schoon, maar hoog gehangen .
zj sterven niet, zij sterven nooit,
Die dew prigs verwierven.

Steenbeek, Talatha kumi, Befhel, en de Normaalschool moor Onderwj/zeren

.
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AAN vB VERSIERDEN MET MET METALEN ERUIB .

Een lijkbus met een krans getooid,
Een graf met bloemen overstrooid
Verkondig' dat zij stierven,
Hun stof Verga, Verwaai -- geen nood!
Is Maerlant weg? Is Vondel dood?
Is Bilderdijk bezweken
-- Zij leven ; want zij spreken .
Van nageslacht tot nageslacht,
Van eeuw tot eeuw weerklinken
Hun godenzangen, zwaar of zacht,
Die met hun oude en nieuwe kracht
In open harten zinken :
Het lied der smart, het lied der vreugd,
Ret vroolijk lied van liefde en jeugd,
Dat eeuwlg bong zal blljVen
Zoo ver er wolken drijven .
Zij achten 't niet, zij kennen 't niet,
Die enkel stof bejagen :
Die waar het hart ons vol b}j schiet,
Ons oog een zachten traan vergiet,
Hun ,maar wat geeft het?" vragen.
Die laagheid strekt zichzelf ten straf;
't Slijkwroetend zwijn beloont 4jn draf,
8lapwiekende adelaren,
Der zon in 't oog to staren .

De schoone kunsten sieren 't land,
Waar zij , haar kracht in toonen,
De kunstmln, meer dan diamant
Of bloedrobijn, de kronen .
Heil vorst en volken, die 't bereft,
Den kunstnaar eert, beschermt, verheft ;
Uw naam zal in gezangen
Onsterflijke eer erlangen!
AAN DE VERSIERDEN

MET BET METALEN KEUIS .
Op hun j aarfeest, in Augustus 1876 .

Als de oogstzon op den akker brandt,
De sikkel weidt door de area,
Herzaamlen zich in Nederland
Zjjn oude heldenscharen .
De zees der doods ging ook to keen,
En dunde hun geleedren zeer,
In v jf en veertig jaren .

OP$CHIH . - TELEOPBOBIE .
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Maar die es aaid zijn, zajn gespaard,
En toonen pdat .zij levee,
Van de oude geestdrift niet ontaard,
Door de eigen zucht gedreven ;
Nog blaakt het heilig vuur hue borst ;
No is voor Vaderland en Vorst
lee zelfde hart gebleven.
Metalenkruisers! 't Grijze hear
Siert, met het kruis, u alien .
No vijf, nog tien, nog twintig jeer . . .
ens zal de laatste vallen .
Dies blijft, voor die nog heden steep,
Het kria gsbevel : sluit aan! sluit aan!"
Met dubblen nadruk scballen .
Een nieuw geslacht leeft om u voort ;
Een derde wend geboren,
Dat nooit de krjjgstrom heeft gehoord,
En nimmermeer moog hooren!
Maar wordt zij voor ziln oor geroerd,
Het zjj van d' eigen geest vervoerd,
Die u de borst deed gloren!

Near It 1cxERT.

OPSCHIK .
Draag niet edelsteen bij steep !
Veelheid maakt waardjj germger.
E~ne diamant alleen
Geldt voor echt aan uwen vinger .
Wear zij schieten straal b j straal,
Zal de njjd hen altemaal,
Schoon zij uit Golconda waren,
Voor geslepen gas verklaren .

TELEOPHOBIE .
,'t Geschaapnee heeft geen doe", -- 't en zij om to bewjzen
Wat gij bewezen wenscht to zien.
Den Maker mag het werk niet prjjzen ;
Genoeg zoo 't maar den roem des Onderzoekers dien' !
,Een plan! . . . ." Het denkbeeld doet u schrikken!
't Is alles ~anseh vanzelf gegaan,
Maar komt zich in uw stelsel schikken,
Ale wear 't alleen daarom gedaan .
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MA f ERIALIST'ISCHE LOGICA . -- PSYCHOLOGIE, PRIMA QUAS YITAM ENE .

MATERIALISTISCHE LOGICA.
,Een bona op 't hoofd -- het brein lijdt last.
't Verstand bekomt er nimmer van .
,Het brein is dus 't verstand ." - Wel vast ;
Zooals de zaag de timmerma,n .
PSYCHOLOGIE .
Verhef geen psychologen!
Nakomers al to mail .
Voorganger in mijn oogen
Is hier alleen de Taal .
PRIMA, QUAE VITAM DEDIT HORA, CARPSIT .
't Uur der geboorte self verkort den duur
Van 't levee ; 't wordt gerekt door 't stervensuur .
WET DER TRANEN
Waar train en glimlach samenkomen,
Wordt steeds de train
Het eerst vernomen,
Om 't laatst to gain.
WAARSCHUWING .
Zoo gij uw weg met God wilt treen :
Loop nooit voorult ; din loopt go alleen.
ZELFS DAT NIET !
,Een blik slechts ." zegt go in valsch vertrouwen ;
,En din niets meer!" - Maak 't u niet diets!
Wilt gij den airmen lets onthouen,
Vergun hue vista.
KATJESSPEL.
Spool met den hartstocht niet . Eon t jd lang ga hot goed :
Wat steeds to vreezen was, zal eindlijk toch gebenren ;
Gelijk hot wilds dier, dat makke kunsten doet,
Toch altjjd eindigt met zijn meester to verscheuren .

ROL CREEEREN . - AAN MIJN ZOOS . -- POOR HORT, ENZ .
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ROL CREEEREN .
De stervling sehept zijn rol op 't schouwtooneel van 't !even,
En speelt haar goed of sleeht. Toch was zip hem gegeten.
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AAN MIJN ZOOM .
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MET EEN UURWEEL

C

Zoolang uw levensdag mag duren
Dit is mijn bede, -Wijze u dit werk gezegende urea,
En welbestede !
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VOOR KORT .
gaan tezaam een zelfde pad ;
zelfde deur zien we openstaan ;
is ons scheiden ? Niets, dan dat
een voor een naar binnen gaan.

a'

VERGEEFS,
Uw vensters keeren 'tlicht : toch dringt het door de reten ;
Het duister is geweest .
Voor Jezus sluit gij 't hart, wilt zelfs zijn naam vergeten ;
Toch werkt hid op uw geest.
VICTUROS AGIMUS SEMPER NEC VIVIMUS UNQUAM .
MAwiuu
Wij levee nooit ; wj wachten steeds op 't !even,
Dat nimmer komt, maar altijd gaat ;
Het xu wordt weggedacht voor wat to komen staat.
Nog vragen wij : Waar is de tij d gebleven ?

a

HERINNERING .

Weet dit, geleerde mannen,
Die anther leeraars zijt !
De bong altijd ;espannen
Raakt alle spankracht kwijt ;
De bong verkeerd gespannen,
Nog grooter ongeluk,
Breekt in uw handers stuk .
S

AAN BEN OPOEWORPEN ZIEKBNTR00$TER, ENZ .

AAN EEN OPGEVv ORPEN ZIEKENTROOSTER,
Voor die op 't ziekbed kw}jnen
Z jt g}"] de rechte man niet, Piet!
Gij kent de medicUnen ;
Maar van de dosis weet gij niet .

Z

ALLE MENSCI3EN ZIJN LEUGENAARS,"
,De Schrift tot leugenaar to waken
Is zondig," predikt Gijs , vol vuur,
En liegt maar toe met stave kaken,
Tot ;rooter glo rie der Schriftuur .

Psalm CIThU..

'T SPREEKT VANZELP .
Jan heeft zijn buurman welgedaan ;
Maar deer ontloopt hem rinds dien dag .
Vanwaar die afkeer komen wag? Elk poogt zijn crediteur to ontgaan.
AAN CLARA,

Qp DEN DAG} VAN HAAR VERTBEK NAAB Oo6T •INDIL

met het Stoomsehip „Yoorwaarts ."

Vaarwel, mijn dochter, streef met cooed
Door zee en vloed
Naar 't geurig Oosten!
Ga char eens Echtvriends trouw gemoed
Van 't uitgerekt verlangen troosten,
En breng mijn Zoon mijn Vadergroet!
Met ons gedachten blUven wij
Ret schip nabjj,
Dat u wag dragen .
WiJ volgen u van zee tot zee,
De weken tellende en de dagen
Met luiden wensch en atille bee .

Wat feest- wat dank •dag zal het zijn,
Als, na de pijn
Van 't machtloos wachten, heimlijk schromen,
Ons hart zich ophaalt aan 't genot
Der blijde tijding : ,,Aangekomen Gezond - Vereenigd - Dank 4j God."

AAN . . .

- EVEN LIEF.

3

0 spoedig smoke 't ouderhart
Die vreugd, de smart
Vergoedende van 't moeilijk scheiden!
Vaarwel! Vaarwel! De „Voorwaarts" wacht ;
Gods Englen mogen 't schip geleiden,
Beschermende u, bjj dog en nacht .

22 Dec. X876,

AAN . . . .

Ta ne me cherchereis pee, si to ne
r.a'avais deja trouve.
CH$IsTu, b PAaCAL.

Daal in uzelven af;
Gjj zult er Christus vinden,
Als in een eerljjk graf,
Waar doeken hem omwinden ;
En drjjft de heete zondesmart
U tranen longs de bleeke kaken,
Bij zal voor 't hem behoevend hart
Als uit den doode ontwaken.
Gjj hebt hem long miskend,
Schoon veel van hem geweten ;
Maar die tot hem zich wendt,
Wordt nimmer jets verweten .
Dien ge als een doode hebt vereerd,
Zal als de levende u gedenken,
En wat ge eerst nu van hem begeert,
Ais t long voor u gereede u sehenken .

ta'

EVEN LIEF .
Mjjn kleinkroost meerdert vast en klom
Al tot een viertal zonen .
Een aardig meisje leidt den drom
Met rozen op de koonen .
Grootmoeders lieven naam draagt z
0 worde 't eene Aleide ! Een tweetal knapen beet naar mij, ,- Gods zegen ruste op beid&
Twee hebben van den andren kant
Hun waarden naam verworven,
Naar mannen, voor bun vaderland
En huffs to vroeg gestorven.
Maar met wat namen, en naar wien
of wat, zjj heeten zouden,

`
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OPENLIJK VERL00FD . - QUERIJLIANA .

Ik bleef hen even gaarne zien
En evenveel van daze' als dien,
Van dien als dawn houden .
OPENLIJK VERLOOFD .
Voor Gods en alley menschen oogen
De liefde, die hun hart verheugt,
Te erkennen met een flare vreugd :
Driewerf gelukkig zij die 't mogen!
z}j 't zoet geheim zoo zoet als 't mag ;
Een groot geluk wil klaren dag .
Die klare dag is aangebroken ;
Die schoonste zoo is opgegaan ;
De nachtegalen heffen can,
En alle rozen zijn ontloken
0p 't pad, ontsloten voor uw voet,
Waar oog en hart u blij begroet.
Smack uw geluk met voile togen,
Verbeidende den bljjden stood,
Waarin een heilig echtverbond
Het gaat voltooien en verhoogen ;
En zorg, lief Paar ! dat ieder weet
Hoe wigs de keus was, die gij deedt.
QUERULIANA .
I.
Pat yeti een zangrei zegt, een dansrei of een koor,
En rij een reeks beduidt, drong niet tot ieder door .
flat die op 't mos zich vlijt, geen vleier hoeft to wezen,
Bl,ijkt ons niet altrjd, waar wij 't lawn ;
En wat geenssints beduiden moat,
Wordt geenszins door mijn brain bevroed .
II .
Sch*jfschieten heette 't eerst wat flu Schietwedstrijd heat.
Scherpschutters plaeht voordezen

De vaste naam to wezen
Van die met vaste hand zich in den Doelen kweet .
't Is nu al juistheidswapen wat men ziet ;
De juiste woorden echter treft men niet.

GESTOORDE BRUIDSVREUGDE.

3?

III.
Een afgeworpen vrucht deed eertijds zuchten slakes .
Z}j kon slechts noodrijp zijn, doorvreten van een worm,
Of afgesmeten door een storm
Thane schijnt zij iedereen to smaken .
Terplaatsen is?

IV.

Van plaats verandren does ."
Zeer goed.
Zeg nu ook wat verpalcken wezen moet!
Verpakken is flu voor inpakken 't woord . .
."
Och! pak u voortl
V.

* Iets ten halve to zijn" is een kwaad en een leed ;
Maar uw r halfheid" is Duitsch, en heel Duitsch, dat gij 't weet .
VL
is meer dan schennis van een wet,
Door taalgeleerden ingezet ;
Moedwillige verkrachting mag het heeten
Van taalgevoel en taalgeweten.
,'k Wou of uw schoot," zegt in zijn brabbeltaal het wicht,
Pat aanstonds beter leert door moeders onderricht,
En zeker levenslang in 't rechte spoor zal blijven,
Zoo 't maar gees lezen leert of schrijven.
,Van at'"

VII .

Gi,j gaat , er op in, gij gaat er op in !
Sta mil toe, dat ik er in trede .
Gij hebt. op zijn Duitsch, polemiek in den zin ;
Maar ik, op zijn Hollandsch, houd vrede .
VIII.

Erq lief, erg mooi, erg aardig - beste man!
t Hardnekkigst optimisme beeft er van .
W ordt alles erg, dan is 't zoo erg ale 't kan .
GESTOORDE BRUIDSVREUGDE .
Hoe blaast nog de oostewind zoo guur
Langs akker, veld en wegen,
En houdt de ontwakende natuur
In 't wakkerworden tegen!

~

38

Geen nood! Zij leeft en wacht haar dag,
En zal, zoo vrooljjk als zij plag,
Zich weer met bloemen kronen
En al haar schatten toonen .

S

Wat dreiging van een dag vol Leeds
Kwam her de bruidsvreugd stuiten,
En sloot door zorg en bangs vrees
Haar feestljjkheden buiten?
Geen nood! De liefde leeft in 't hart ;
Zij mint de vreugd, maar schuwt gees smart ;
Z}l groeit bij droefenissen,
En kan den feestdisch misses .

S
S
S

Doet dit uw eerste tegenspoed
U voelen en ervaren
Lief paar! waag dan met b1 jden moed
Uw scheepjen aan de bares.
Is 't ebbs en vloed op 's levees zee,
Zijn wind en stroom niet altijd mee :
't Geluk is in den zegen
Der trouwe min gelegen.

S
S
S
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Doch is 't geluk voor 't wenschen veil
Van die u thans omringen,
Dan voegt zich bij dat innig hell
Nog tal van zegeningen.
Haast wjk' de koude en bloeie 't veld,
Straks zi de kranke weer hersteld,
En eerlang, eerlang dage
Wat goeds uit 's Gravenhage.')
IN HET BOSCH.
DICHTE$ :

Hef aan, hef aan toch, nachtegaal!
Indies ik door deer bosschen dwaal,
Is 't om uw lieve stem to hooren!
Laat duff en koekoek niet aan 't woord ;
Voor die hier gaat en u niet hoort,
Zijn schrede en tijd verloren .

S
S
S
S

Ix IIET BoSCU.

NACHTEGAAL :

1) Een

Gij dwaas! 't is niet voor uw vermaak,
Dat ik mijn zoete zangen slack,
;ahoopte bevorderins .

ONDJHtWERPING MET VOLHARDINGI . - EEN GFRAFSCERIFT, ENZ .
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Ofschoon 't uw eigenwaan zoo schijne!
Mien , eenig lied is 't lied der , mm ;
Gp zlngt bet voor uw hartvrlendin ;
En als Ik zing, is 't voor de mjne.
ONDERWERPING MET VOLHARDING.
C
S
C

In Godea hand to geuen
Lot, uitzicht, hoop, en wensch,
In dit afhank lijk levee,
Is wijsheid in den mensch .
In Godes hand to later
Wat eens haar werd betrouwd,
Is wijsheid boven mates,
Die zel den wordt aanschouwd .
LEN GRAFSCHRIFT .
Cl dessous gtt un grand seigneur,
Qui de son vivant noun appth
Qu'un homme pent vivre sans coeur
Et mourir sans r'ndre l'esprit .
LA COMTES$E DE

Baiaxs.

De man, die hier bebraven werd,
Bewees door sterven en door levee,
Dat men kan levee zonder hart,
En sterven, maar den geest niet geuen!
u

WAARSCHUWING.

C

Overloop uwen vriend niet, noch zit er to Iang ;
Voor een zegen, verwierft ge u vervloeking .
Menig vriend maakt het daardoor zijn vrienden to bang .
LTw bezoek zij bezoek, gees bezoeking .
JAN REK.
Jan Rek wil grooter zijn dan God hem heeft gemaakt .
Dies staat hij doorgaans op zijn teenen .
Vergeefsch gepoog! De sukkel raakt
Toch niet aan 't gees waarnaar hij haakt .
Ma,ar wel veelvuldig van do beenen .
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1 OBLESSE OBLIGE . - AAN FAVELLUS. - EEN `PEG DIE UITNEMENDER I8, EN$ .

NOBLESSE OBLIGE .

r

a

a

Devies van de Hertogen de Levis.
G

G

NOBLESSE OBLIGE .
Groot
Maar klem de KLEINE, die

de GROOTE, die 't fbeseft!
.
,t hem voorhoudt . Hj verheft
Zichzelf, of zoekt zijn voordeel to bejagen
En d' arend, dien hij vleit, tot lea-hen to verlagen .
Febr. 1877 .
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AAN FAVELLU S .

Uw stijl, Favellus, is een nufje .
Zil draagt, altijd het nieuwste snufje ;
ZIj rjjgt zlch stijfjes, schoeit zlch knapjes,
En trlpt daarheen met kleine stapjes,
Laat lull haar hooge hakjes tikken,
Trousseert haar kleedje alle oogenblikken,
Om ieder vulltjen, Ieder spatje
Met zorg to mijden op haar padje,
En weet maar niet hoe zich to wenden
Om van de vrienden en bekenden
Steeds meer de opmerkzaamheid to trekken,
En elks bewondrin op to wekken
Ook gaat zij noot vorbij, Favel!
Of Iedei onzer zegt : ,Well well
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EEN WEG DIE UITN)i MENDER IS.
Wat dulz,nd malen is gezegd,
Dat zegt gij slecht ;
Uw spieken heeft geen roem to hopen,
Leg. u o 't zw jgen toe, mijnheer!
En 't pad der eer
Staat voor u open .
TELEURSTELLING.

't Stond in d' oproepingsbrief to lezen ;
De president herhaalde t mid :
* Gedachtenwissling" zou het wezen ;
Maar 't kwam op woordenwissling cit
G

G
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IZEVOLLE UITZONDERING . -- NIEUWE STIJL. -- NIEUWSTE STIJL, ENZ.

41

EERVOLLE UITZONDERING .
,De Nederlanders zijn" - Wat zijn ze niet? Lees honderd
Couranten, lees er een : 't is steeds hetzelfde lied :
De Nederlanders deugen niet ;
Hun dagbladschrijvers, dat verstaat zich, uitgezonderd.
NIEUWE STIJL .
Ministers plachten a f to treden ;
Zij mogen weggaan - luidt het heden ;
Zich ult de voeten makers hiet
Het zelfs bjj een, die nets ontziet .
Zoo spreekt, zoo schrijft men naar uw regal,
Hof van Jan Vlegell
NIEUWSTE STIJL.
Jan Salie speelt niet meer den bass ;
HiJ.' maakte Door Jan Vlegel plaats ;
Hoe plomper flu, hoe fraaier.
De ruwste taal, de platste spraak
Is naar den welbekenden smack
Van boef en oproerkraaier .
Weg met den liksteen en de ,vijll
`Vij hakken met de grove bill.
GULDEN BRUIDSPAAR .
Vijftig jaar vereend,
Lief en lead gedragen ;
Dikwijls veal geweend,
Zonder veal to klagen ;
Dikwijls veal gesmaakt
Van des Heeren goedheid ;
Over 't hart gewaakt
Bij 't genot dies zoetheid ;
En bij bittre togen
Ook den troost gekend
Die zich uit den Hoogen
Tot de hasten wendt .
De Echtgenoot nog krachtig
En vol levensmoed ;
Schoon nabij de tachtig
Nog vol geest en gloed ;
't Vrouwtje wel wat zwakker,
.Iaar, hoe slecht gesteld,

42

ONTWIKK LINGS •THEORIL

HIC RHODUS, HIC SALTA r ENZ4

Levendig en wakker
Waar het liefde geldt,
Liefde voor haar gade,
Liefde voor haar kroost,
Dat zij Gods genade
Opdraagt onverpoosd .
,Blbft nog wat verbonden,
„Wordt nog lang gespaarci"
Roepen hart en monden,
Want gijzijt het waard?"
haar Gig huigt ootmoedig
't Hoofd, en schikt u btiI
(Ifoom hij spade of spoedig)
Naar des Heeren roil.
ONTWIKKELINGS •TiiI ORIE .

~Ontwikkling?" roept men . ,Uit bet leeljjke, bet s ^hoocej

't Goede nit het kwade ; en de waarheid uit bedrog,
,Zoo is 't, en anders niet." Ik echter tw" fel nog
Totdat h", die 't beweert, bet door zichzelven tooneb

HiC RHODUS, HIC SALTA .
Het onverklaarbre is meer dan al wat gij verklaart ;
En al wat g}j verklaart berust op 't onverklaarde .
En bhk in die Geheimnis was meer waard
Dan al wat proef bevinding sacnengaarde .
BILEAMS EZEL .
Dat ooit een ezel sprak, schjjnt .u to groot een wonder,
Mp treft het niet bl~zonder,,
Neen, dat een ezel zwijgt, milnheer,
Perbaast n4j dikw}j1s meer .
NOODWENDIGHEID .
Noodwendigheid regeert ; geen W jsheid ; maar ik ben
le Wijsheid, ik, die de Noodwendigheid erken ."
TEGEN MISREKENING .
Gij rekent en berekent steeds, ml care!
Maar rekent ge ook op 't onberekenbare?

S
1

ZON$OPGANG . - DHIEENZEaTdGaTE YEHJAAiiDAC},

ZONSOPGANG.
Ziet men nog stamen ears de lucht,
Wanneer de zon begint to stralen,
Voor wie niet slechts het duister zwicht,
Maar alle lichten onderhalen?
De mean verbleekt, geen star houdt stand Maar 't wolkje krijgt ears gouden rend .
Hoort men nog zangers, wear hat lied
Des meesterzangers op mocht stijgen?
De stoutste zelfs verbreken niet
Het algemeen, eerbiedig zwijgen Maar om een mood, beproefd door druk,
Verschjjnt een glimlach van geluk .

DRIEENZESTIGSTE VERJAARDAG,
Voor drieenzestig jeer geduld,
Voor drieenzestig Saar genade,
Een mast met weldaan hoog evuld,
Een levenspad, dat ge overlaadde
Met bloemen, waaraan theta ontbrak,
En wear, zoo mij een doren stak,
De balsam vloeide naast de wonder
Voor kracht bij vreugd en troost bij smart.
Voor zoo veal goads b~~ zoo veal zone,
Dankt u, o (hod! mijn kloppend hart .

S
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Nog klopt hat ; ja voor gade en kind,
Voor kroost en klemkroost mij geboren ;
Voor menig bi'gebleven vrind,
Na velars, door den dood verloren ;
Voor 't werk, waarin ik dag aan dag
U near vermogen dienen m .tig,
Voor 't Goede en Schoone, wear ik 't vinde,
0 God! nog met denzelfden gloed
Waarmee n4jn ziele 't vroeg beminde,
En immers eeuwig thinners moat?
'k Ben jong geweest ; 'k bars oud geworden,
Maar voor veroudren nog bewaard ;
Wat boomers om mij hears verdorden,
Ik voel mU sap en merg gespaard .
Waartoe, o Heer van dood en levers?
Dan om een weinig vrueht to geven,
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BIJ EEN GRAF IN DEN VREEMDE.

Een weinig . lommer, last als vroeg ;
Totdat uw bbl wordt opgeheven
En 't woord gesproken : ,Lang genoeg"
Nassau, a/L .,
13 Sept. 1877.
BIJ EEN G RAF IN DEN VREEMDE .
Gees afscheidssmart, gees bang Vaarwel,
Beantwoord uit bedrukte monden,
Maar ingeslapen, stil en snel
De rust aan de eeuwge rust verbonden Zoo hebt g }j hier naar Gods bestel,
Uw einde in 't vreemde land gevonden .
In 't vreemde land, in 't verre graf,
Maar waar eendrachtig zich om scharen
De kinderen, die God u gaf,
Die weenende in de groeve stares,
Doch staan u aan den hemel af.
Dit denkbeeld doet de smart bedaren .
Hoe liehjk is ae heuvelkling,
Uw stof tot rustplaats aangewezen,
Besloten in een ommering
Van bergen, schoon en hoog gerezen .
De rustplaats, die uw ziel ontvlng,
Moog, veiliger en schooner wezen!
Uw leven heeft, een kalme vloed,
Zich kalm in 't doodsmeer uitgegoten .
Uw liefde was een zachte gloed,
Uw deugd in needrig hart besloten.
Een stille geest, een rein gemoed
Heeft alt}jd guest bij God genoten .
Ik heb u veertig jaar gekend ;
Dooreengevlochten was one levee ;
Maar gij, tot aan uw vreedzaam end,
Zi~.'_t_ steeds uzelf gelijk . gebleven .
Uw beeld, tot ook mijn dag zich wendt,
B1 jft vriendlijk mij voor oogen zweven.
NIIIIL LONQE A DEO .

Nassau a/L.
14 Sept. 1877 .

Mozici .

6INDERTEANEN .

BEPEOEVING}. - TER BEGRAAPPLAATS.

KINDERTRANEN.

Ilet knaapje schreit.
lien kleinigheid
goat d' armen jongen tranen-plassen.
Zijn vader glimlacht bij dat leed :
Is dat niet wreed? . . . .
Vraag 't als hij is volwassen.
Hoe menig klacht
Wordt uitgebracht
Om rampen, redloos in dit levee .
Heeft God geen deernis? Deelt hij niet
In ons verdriet? . . . .
Laat de eeuwigheid het antwoord geven,

BEPROEVINO .

Hij die met God een blik gewisseld heeft,
Heeft lang genoeg geleefd .
,Last nu, o Heer ! uw dienstknecht gaan in vrede !"
Zoo luidt ook zjjne bede.
Maar God beproeft dien hij gelukkig maakt .
Een bange stonde naakt .
Een zwarte wolk, die 't zonlicht komt vervangen,
Begint het hart to prangen .
Dear dealt de nacht ; dear dooft de laatste ater
En alle troost sch jet ver . . . .
Neen . Wanhoop niet! Stare ook uw oog in 't duister :
Ontsluit uw hart, en luister!
Dear is een stem, die antwoordt op uw klacht ;
Dear is een liefdemacht,
Die steam, en die hear liefder jk bedoelen
In 't innigst hart doet voelen,
En de overtuiging kweekt, die eenmaal zegt:
,Nu ken ik God eerst recht!"
TER BEGRAAFPLAATS.

't Is soma of het Levee de Dooden bespot .
wij brengen de ontslaapnen ten Akker van God ;
WI) zw jgen eerbiedig, wI,j fluisteren zacht ;
Het offer der tranen wordt snikkend gebracht ;
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CONSBQIIENT . - TER NAGFEDACIITENIB.

w j wagen een troostwoord, een ernstigvermaan ;
wj wijzen ten hemel . . . , Op eens kraait een boon ;

Een bond komt geloopen en breekt door de rij ;
Een snorrende spoortrein druischt gillend voorbj,
En spreekt in dien wanklank bet haastige woord
,Het levee heeft haast ; stoat niet stilt spoedt u voort!
Spoedt u voort - tot uw werk - tot uw zaak - tot uw taak ;
Onze tUd heeft slechts tild voor gewin of vermaak .
Stoat niet stil bil de graven, niet stil bid uw smart ;
Stoat niet stil bij den hemel, niet stil bj uw hart!
Eens was 't levee een seheepsreis, een refs longs de trust,
Met een lieflijken droom van een haven der rust ;
Nu, een rein met den sneltrein, steeds verder, steeds voort,
Tot de stoomketel springt of de wagen ontspoort,"
Indien ge jets goeds verrieht, mijn zoon!
't Nog meer to wlllen zj uw loon .
't En is geen rijkdom, die bet doet .
De truest is keur, geen overvloed,
CONSEQUENT .
Gjj ~blijft uzelf gelijk ." - Waarin? In de overtuiging
Dat gij,altijd gelijk hebt . Dit stoat pal.
Daaraan is geen verwrikklng of verbuiging;
Standvastigheid goat boven al !
'k Ben zoo standvastig niet . Mij zelven toe to schrijven ;
Ik kan niet dwalen, niets meer leeren" is to maL
Ik wensch in eerhjkheid m}lzelf geljk to bljven ;
Want eerljkheid goat boven aL
TER NAGEDACHTENIS .
graft
G}j stierft, gjj daaldet in uw
Een hchtglans merkt uw spoor,
En glinstert voort en last niet of
Te troosten met zijn gloor ;
Een lichtglans, die een denkbeeld geeft,
Van 't licht, waarbij gjj hebt geleefd.
Licht van geloof en liefde en hoop,
Vroeg schijnende om uw hoofd,
Door heel uw aardschen levensloop

DOOPPOT. - YOO1

OUDEJAARSAVO :~UPREllIHERB, ENZ .

Versterkt, en nooit verdoofd .
't Omstraalde uw stervend aangezicht `Vij zien u niet dan in dat licht.
Dat smoort de klacht, dat stilt de smart,
Dat droogt de tranen af,
Dat is de balsam voor hat hart,
De zegen bU uw graf,
Die elk doet zeg en duizendmaal :
,,Och dat ook mid dat licht bestraal'."
DOOPPOT .
Niet alle vuur moot branden

Of glimmers blijven, dat staa,t vast ;

't Zijn dikwijis wijze handers,
Waarmee men naar den doofpot Last .
Wees haastig om to smoreii,
Waar 't minste twistvuur wordt gestrooid ;
Geen vonkje blijve er gloren Maar 't vuur der hefde, doof dat nooit .
VOOR OUDEJAARSAVONDPREDIKERS .
G j preekt : „de tijd vliegt seal ; hat vluchtig levee sljjtl"
Och, wees g}i zeif flu ook wat zuinig met den tjjd .
Werk door en woeker met uw uren ;
Spaar gaaf noch kracht !
Straks daalt de nacht ;
De roast verslijt veal meer dan 't schuren.
Uw stof is arm ; uw stijl is breed :
Een meagre mensch, maar dik gekleed.
Tezijnertijd komt ramp en tegenspoed .
Bevreesdheid gaat ze halfweg tegemoet .
CATHEDER-NOVELLISTEN.
Novellen-makers en -uitkramers, als gj weet,
Die zijn er bij de vleet .
Men zou misschien als regal kunnen stellen
Die niets to zeggen heeft, komt wet vertellen .

4?
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JACOBUS JAN CREMER . - TWEE sTERFBEDDEN. - AFVAL, ENZ .

JACOBUS JAN CREMER.
Eon nit duizend .

Wie Cremer leest, kept slechts zijn twinti gst deel ;
Alleen wie Cremer hoort, kept hem geheel .
Men kan door 't oog niet dan een weinig hooren
Van 't geen h j one to aanschouwen geeft, door de ooren.
TWEE STERFBEDDEN.

S

1) brak . - Ale licht ontboden werd,
Zoo wees hij op z jn hart .
,Daar heb ik lichts genoeg," kwam stervend van z}jn lippen. ,Meer lichtl" riep GtSTHE, s) en list den adem glippen .
Het oog van

HAUSSCREIN

AFVAL .
Wat afvalt van den hoogen God,
Moot vallen .
Eon zelfde schuld : eon zelfde lot
Voor alien.
't Gezin, 't geslacht, hot yolk, de etaat,
De kleinen en de grooten :
Verlaten wordt wat God verlaat,
Wat God verstoot, verstooten.
Wel hoort men daaglijks stem op stem
Weerklinken :
,Geen nood! w j redden 't zonder Hem!"
Maar die hot zeggen - zinken.
MIJN ZWARTE TIJD .
Felia quern facinnt allena pericula
cautum .

'k Heb o enhartiglijk m}jn ,Zwarten tijd" beleden,
Hem met dien naam benoemd ;
Z}jn dwaasheid niet verbloemd,
W
Gezorgd dat anderen, gewaarschuwd, hem vermeden,
Maar niet tot loon gehad,
Pat iemand hem vergat.
1)

Oecolampadius t 1531 .
') Gtothe t 1832 .
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AAN J. LANGELAAti . -- QUANDOQUE BONUS DORMITAT HOMERGS, ERR .

AAN J. LANGELAAN .
Veertig jaar Arts to Heemstede .

Den kundige' Arts, iu bange stonden
Steeds even trouw als wijs bevonden ;
Den Vriend, dien nooit mijn hart vergeet ;
Den Christen, onder lief en leed,
Wien God nog menig jaar moog sterken
Met kracht tot dragen, cooed tot werken,
Met balsem voor een hart, dat bloedt,
Mijn warme feest- en broeder-groet!
QUANDOQUE BONUS DORMITAT HOMERUS .
„Dat zelfs Homerus somtjjds inslaapt" is gezegd
Door Flaccus ; maar, min hemel! geeft dit recht
Aan die nooit wakker zjn en iedereen doen slapen,
Zich ook al aan den naam van dlchter to vergapen ?
Het schijnt zoo. Menig rijmwerk onzer eeuw
Voere op den titel niet : GEDICHTEN, maar : GEGEEUW.
GENOEG IS MEEK .
SPREIIB VAN ANNA ROEMEBS,

Genoeg is meer ; niet slechts meer dan „te weinig", maar
Meer dan „te ueel" . Die 't er mee doen ken, vindt het wear .
STICHTING.
Het was een hooge feestdag
Vool• 't vrome Christendom
De klokken luidden plechtig
'
En noodigden ten dom .
De dom was hoog en statig,
Het orgel diep van klank ;
Na ernstige gebeden,
Kwam zielvol psalmgezang ;
De preek was goed en krachtig -Maar ik werd meer gesticht
Door uw devoot gezicht.

IV.

Dear zat gij, stil en zedig,
En sloegt den blik omhoog,
De handen saamgevouwen,
Een grooten traan in 't oog .
Dat Ootmoed en Vertrouwen
Die meerder zijn den schjn,
4
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OOST WEST, TxUIS BEST .

G

Op aarde zijn to aanschouwen,
••
aarde 't schoanste z~ n
Dat de eelste vrucht der Vroomheid
In Eenvoud wordt gekweekt,
Dat hebt igJmi' stilzwi.'gend
Door uw gelaat gepreekt.
J
Dat reme Zielevrede
Bij menschen worsen kan,
Daar zong uw helder voorhoofd
Dan Heer een loflied van .
Dat God de blijdste Hope
Aan zacht Geduld verbond,
Dien zegen sPrak het lachjen
Om uw gesloten mond.
Ik zou niet durum zweren
Dat gij geluisterd hadt,
Daar zag dat gij aanbadt.

I

OOST, WEST, THUIS BEST .
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In hovers en hoeven,

•

m Oost • of in West,

>~oog t goed z}ln to toeven .

to huffs is het best.
Geen plekje zoo heihg,
Geen kerk of geen kluis
Zoo vreedzaam en veilig
Als 't vreedzaam Tehuis.
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't Z}j prachtig in 't Oosten,
't zij heerljjk in 't Zuid ;
Natuur eprei er schatten
en wonderen nit •
Het you d mo ga er lokken ,
de wellust, of de eer ;
Ger~ot moge er veel z}~n :
Geniis is er meer .
Tehws z}ln min schatten,
,.
mien eer, en m~jn lust ;
M~"n smaakhkste maalti
min
r~ustigste rust.
..
~
De bloem in m}ln venster,
het vuur op mun heard
Zijn al uw to oneelen
en lustoorden waard.

,
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8EI TIMENTBEL. - HARIq . - BIS IN EUNDEM . - VERKEERDE WERELD, ENZ .
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SENTIMENTEEL .
Gevoelziek volkje, smart-studenten,
Verliefd, gekrenkt, mistroostig koor!
43j gorgelt u met sentimenten ;
Maar shkt gil ooit een droppel door?
HARIG .
Hoe hang is onze eeuw! De vrouwen dragen vlechten
Van haar op 't hoofd ale Atlas' hemelkloot ;
De mermen, baarden, zwart, bruin, grijs, wit, bent, en rood Vertooning van physieke krachten,
Bedreiging met barbaarsch geweld,
Is dit, wear zij hear eer in stelt?
BIS IN EUNDEM .
'k Zie daagljjks nieuwe vrienden in mijn ouden .
Een nieuwe beard bedekt hun oud gelaat .
Eerst kijk ik vreemd ; maar 't is niet kwaad ;
Nu ken ik tweemaal van hen houden .
VERKEERDE WERELD .
Hoe maakt thane de oude stole een rijpe jeugd to schande!
Onze oudste vrouwen zijn de fraaist getande.
EX UNGUE.
Wie is beleefdst, wie spreekt bescheidenst van de twee?
,Boor rein 1' zegt Hollands yolk, maar de Engelschman : ,hsay."
DOMME DOMMEKRACHT .
De dommekracht in zeedlijke belangen,
Ter vordring van het Rilk van God,
Is God verzoeken en verlangen
Dat Satan zelf met onze domheid spot.
ZIE WAT GIJ DOET .
Zorg dat uw hand geen vruchtbaar twijgje knakke ;
SII}j 't vooze weg, maar ondersteun let zwakke .
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OP HET HUWELIJK VAN MIJN ACHTSTE KIND .

OP HET HUWELIJK

VAN MIJN ACHTSTE KIND ;
Beroepen Predikant to

Houten .

r Zeven

en een was acht ;
Ze zeiden dat hot wet veel was" I)
Maar schoon 't een ordentelijk deel was,
We hebben tot vijftien 't gebracht .
Schoonzoons kre en wij twee ;
Zia.' werden met blijdschap ontvangen ;
Wiaj konden Keen beetre verlangen ;
Wjj tellers ze als eigene mee .
Schoondochters hebben wij een .
Zij is wel wet ver uit onze oogen
Hear echtvriend in de armors gevlogen ;
Maar mochten wij 't laken? Neen . 2)
Ook blijft hot er geenszins bij .
Daar brengt ons Cornelis de tweeds!
,Wij zijn uitermate to vrede"
En haast zoo gelukkig als hij .
Near Oost of West to gaan
Zal hij zich met haar niet verstouten .
Zij gaan vooreerst maar near Houten,
Een uur op zijn best hier van dean.
Daar staat de wooing klaar,
Omgeven van needrige daken,
Waarin zij tezamen gaan smaken
Het zoet van 't eerste jeer.
De pastorie, hot stil
En zedig en zalig verblijfje, „
Daar t zedig en huiselijk wljfje
Een hemeltje stichten wil .
Daar staat de statige kerk,

En opent haar dear met verlangen,

Om de eerstelingen to ontvangen
Van 's jeugdigen leeraars work.

'1 Zie Diehtw. : III. bi . 121.

9)

Zie hiervoor b1:. 84, Aan Clara, enz .

AA:1 L. B . BEYNEN .

Dear ligt de herderstaf
De trouwe hand to verbeiden,
Waarmee hij de kudde zal weiden,
Die God hem to weiden gaf.

9 Aug. 1878 .

Trek op, gelukkig Paar!
Met Z}jn en uw Vaders zegen,
En weest, onder voor en tegen,
Een zegen, ook voor elkaar 1

AAN L . R. BEYNEN,
TE LEIDEN MIJN CONTUBERNAAL .

op

zijn Veertigjang feest .

Voor veertig jeer mijn Tentgenoot
In 't kamp der Wetenschaps-recruten,
En rinds dien tjd tot op deer dag
Een trouwe vriend van 't echte slag,
Wiens ooren dikwijls moesten tutee,
Wanneer, in zijn afwezigheid,
In kleiner of in grooter krmgen,
Zijn lof door mij werd uitgebreid,
Wear niemand had op of to dingen,
En dien ik thane op dezen dag,
Ale Jubilaris groeten mag!
Wat zou mijn mood u zeggen molten,
Dat gij niet altjd west en steeds
Gelezen hebt in 't hart van Beets
En nu moogt lezen in zijn oogen?
God, die one Vrienden heeft gemaakt,
En Broeders worden deed nit vrinden,
Als 't samenwonen werd gestaakt
Om elk zijn welt en werk to vinden ;
Hij, die u thane de rust verleent,
Mij mooglijk nog een weinig jaren
Aan 't werk houdt, zoo h j 't dienstig meent,
Zoo lang dit bloed one vloeit door de area,
Houde one in ~enen geest vereend!
En komt de dood one d' adem rooven,
Mijn Laurens Reinhart! Wel, dear z}j
Een plaatsje den voor u en mij
In 't Contubernium hierboven !
Seheveningen,
11 Sept. 1878.
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CONSERYATIEF QUAND MIME. - gELIIBWENSCREN . -- QUI BENE EEL.
, k Ben dwaas geweest," herhaalt gij duizendmalen,
Maar 't let u nooit uw dwaasheen to herhalen .
Zeg eenmaal : „'k Heb , gezondigd ; 'k noel mijn schuldi"
Zoo west ik dat gij wi,jzer worden zult.

Ik zal 't bewondren, wil 't verhe$en,
Indien 't natuurlijk tot mij komt ;
Maar 't is onmooglijk mij to treffen
Met wat gi,j uitgalmt, snort en bromt .
CONSERVATIEF QUAND MEME .
loud, oude steenklomp, eenmaal op
one in den weg to staan! -W
,Respect! ik heb drie eeuwen reeds
hetzelfde kwaad gedaan ."
GELUKWENSCHEN.
AAN . . . .
Wij hebben zoo veel malen
elkaar geluk gewenscht,
Terwijl we een heil bezitten
Onpeilbaar, onbegrensd.
Zijt gij dan ontevreden?
bee ik nog onvoldaan?
Wat bhlft er steeds to wenschen,
en wat ontbreekt er aan?
Niets dan een recht ootmoedig,
Volkomen dankbaar hart ;
Een nooit geschokt vertrouwen,
Ook in den dag der smart ;
Een grout, een evenredig
besef van 't grout bezit . . . .
Gij, die one rijk gemaakt hebt,
0 Heiland! geef ook dot.
QUI BENE DISTINGUIT, BENE DOCET .
Het onderriaht kan mij 't verstand niet geven ;
Zoo min als 't licht het levee en de kracht.
Wel kan ik zonder licht niet levee ;
Maar nooit heeft licht.alleen het levee voortgebracht.

i
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AAN WIJZZN VAN DEN DAG.

HEIN HOOGVLIE(IER . - VROUWENDEUGD, ENZ.
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AAN WIJZEN VAN DEN DAG .
Heeft God zijn almacht, door to scheppen, uitgeput?
Bezit hid ze ook niet tot regeeren ?
En blijft ze in hem niet werkzaam, ons tot nut :
Zoo doet gij meer den Hij, mijnheeren
Die u geen, uur vau rust vergunt,
Om ons maar altj~d weer to toonen wet gj kunt.
REIN HOOGVLIEGER.
Met de vlucht van den aadlaar stijgt ge op, near gij epreekt.
Het zij zoo ; ik gun u dat sti,jgen.
Maar het ooq van den aadlaar, den klauw, die ontbreekt,
Zult gij die door to vhegen verk4jgen?
VROUWENDEUGD.
Zachtmoedigheid staat omen vrouwen goed .
I1iet slechts een zacht gemoed, maar ook een zachte moed .
A.NDERS :

't Gemoed zij zaeht, en zacht de moed :
Dat 's vrouwendeugd en staat hear goed .
DEUGD EN DEUGDEN .
Veel deugden waken nog de deugd niet uit.
Veel deugden hebt gij, Jaap, en echter zijt go een guit.
GODS BORDUURWERK.
Wat God borduurt, door lief en leed.
In 't weefsel van eens Christens levee,
Vertoont een week, wear niemand weet
Gewisse duiding aan to geven .
Aan deze zij schijnt ljjn bij 1 jn
Dooreen to weemlen en to warren ;
Aan de andre, zal't een lloemstuk zijn,
©mgeven met een krans van starren .
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GOD EN GQD$BEGRIP . - INCOMPETENT. -- BIJ EEN GBAFPAAL.

GOD EN GODSBEGRIP.
Gij hebt een Gods-BEGRIP, gansch naar uw zin.
Zeer wel ; ik heb een GOD, dien ik bemin .
Uw Gods-BEGRIP doet u noch kwaad noch goed .
Mijn GoD troost, sterkt, en reinigt mijn gemoed .
17w Gods-BEGRIP verandert, wijzigt gij.
M jn steeds dezelfde GOD verandert mzj.
INCOMPETENT .
Tout comprendre serait tout par
dormer.
MAD. D E STALL.

,Allee beg4jpen ware ook alles to vergeven ."

Vergeven Maar daar is de vraag niet van .
Gij hebt nets to vergeven, vrouw of man!
Ten. zj dan zonden tegen U becireven .
Hij, hjj alieen, die recht tot straffen heeft,
Heeft recht om to vergeven en - vergeeft.
BIJ EEN GRAFPAAL.
(NAAR WILLIAM C . BENNETT .)

Slechts : GUURTJE PRIJBER . Boven dien
Geen woord. Het jaartal zelfs vergeven .
Is 't niet pour dwaasheid, omtezien
Naar remand, daar wij nets van weten.
Maar 't is niet anders ; Gnurtje ligt
Dieht b j een weg, dien 'k vaak moet reizen •
En kr jg ik Guurtjen in 't gezicht,
Mijn hart wordt week en vol gepeizen .

Theta dat haar 1efft jd melden mag .
Jong? Oud? Vergee sc is al mijn gi ssen.
Een kind? Een zuigling van eon dag?
Een meis' e ? Een vrouw ? Wie zal 't beslissen ?
Maagd? Gade? Weeuw? . . . . Wij moeten 't dan
Maar zonder deze kennis stellen ;
Hier zjjn we alleen maar zeker van,
Dat wjj nets hebben to vertellen .
Wat was haar lot? Dat van een kind,
Omringd van liefde en welgevallen ?
Of van een jonge maagd, bemind
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Door eenen, en gevierd door alien?
Was ze ij del ? Needrig ? Minzaam ? Hong?
Druk? Geestig? Of een stil natuurtje?
Zat daar een schalkjen in haar oog?
Een heksje? lk wil 't niet hopen, Guurtje!
Was moedervreugd of moedersrnart
Haar deel ? Of wel, bjj beurte, beide,
Waar ij een liev'ling van haar hart
Naar 't echtaltaar of 't graf geleidde?
Heeft zij haar kleinkroost groot gezien,
Of nit de wieg in 't kistj e l eggen ?
Een dierbaar petekind missehien ;
aar eerste en schoonste? \Vie zal 't zeggen?

CH Doch mUn verbeelding bli Jft maar steeds
J,
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Van 't noon geziene Guurtje droomen,
Aan al wat ons vervult en vrees
En hoop en zorg baart lang ontkomen .
Wat ze ooit gehad hebb', hier is rust
Voor haar in dezen koelen lommer ;
Haar bangste strijd werd hier gesust,
Haar hoogste vreugd, haar laatste kommer.
Hoe zacht ontroert zij mij 't gemoed,
Die lang door elk vergeten doode,
Slechts niet door Hem, die hier zoo zoet
Een gear doet opgaan van haar zode .
Zoo als zj hier llgt, kan 'k haar rnij
Slechts als een lieflijk wezen denken,
Die 't levee opgaf vrij en blij,
Om God haar beste deel to schenken.

lk denk haar jeugdig, schoon en zacht,
Een effen voorhoofd, gouden lokken,
Een vriendlijk oog, eon mood die lacht,
Door zorg, noch vrees, noch leed vertrokken.
Niets mag voor mij van dit gelaat
Den zacht weldadige' indruk storen,
Daar 't onbewolkter voor mij staat,
Dan wat me ooit levend kwam to voren .
Want zil die levee hebben duur
Noch rust 't moga avond
ziJ n of mor bgen!
..
Nooit eens een vrij, eon vredig uur,
Maar altjd arbeid, drukte, zorgen.
Voor haar zijn lief en leed daarheen,
Al wat ons zuchten doet en beven ;
Haar laatste strijd is uitgestreen ;
Haar zonden, hopen wj~, vergeveu .

~
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NON TALI AUXILIO .

BTOF EN BBAUHT.

FLI*Z, NFN.

Op Gods tijd valgden, voor en na,
Al die haar kenden en bemmden
Haar in het oord der ruste na,
Tot wederzien en wedervinden.
Sta hier dan niets meer dan haar naam
't Is haar zoo wel in 't eeuwi g levers,
Als die veel gaven om een faam,
Die niet heel veel om hen zal geven.
Maar gij, die deze verzen schrijft
En meent : ,,'k heb wel eens jets geschreven,
Dat hier en daar, ale 't hangers b1 jft,
Mid, met nujn naam, zal overleven!"
Zou 't zoo veel schelen of m' u las
Of niet, na jaar en dag? . . . Wees wijzer .
Vergeten ook, slaapt ge onder 't gras
Al even zacht ale Guurtje Pr}jser .
NON TALI AUXILIO .
Beeld u niet in, de waarheid to beschermen,
Te dekken, of to waapnen 1 - Noodloos werk .
Ze is, naakt, gezond en, on-gewapend, sterk .
Gjj hoont haar door u over haar to ontfermen .
Ze is onbevreesd, onkwetsbaar, en geen kind .
Een vijand is haar nutter dan een vrind .
STOP EN KRACHT.

Leer-kracht, leer-stof

't Wordt alles

sto f

- ziedaar hoe 't Heden spreekt.
en kracht, waar ziei en geest ontbreekt .

PLINK .
rFlink, flunk, en nog eens flunk". De ,,welgeschapen zoo&'
Heet thane in 't kraambericht „een flinke jongen".
De zelfvoldoening uit zich op dien toon,
En altijd flinker wordt het ,,flunk" hem voorgezongen .
NIET MURMUREEREN.
Niet murmureeren, lietd4jk God!
Niet twijflig vragen ;
Mij niet, in sch }jn van over 't lot,
Van U beklagen ;

BIJ EENE BCHOONE DOODE .

Niet doers a,ls of uw liefde faalt ;
Haar niet verdenken
Maar altijd haar een onbepaald
Vertrouwen schenken Dat wil, dat doe 1k, als uw kind,
Wat leed me ook griefde ;
Pat, met een hart, dat u bemint
Voor uwe liefde ;
Uw liefde, die mij 't hoogste goed,
Den zielevrede,
Gesehonken heeft door Jezus bloed,
En 't al daarmede .
Maar ach, ik die mijzelven ken,
Moet altoos vreezen.
Heer! doe mij blijven die ik ben,
En slechts kan wezen,
Mits uw genade elk , oogenblik
Mi,j huip bew}lze,
Opdat ik tot mijn jongsten snik
Uw liefde prijze .
BIJ EENE SC .HOONE DOODE .
Nog zoo veel schooner in uw dood
Dan ooit in 't levers,
Toen aan uw wang het rozerood
Zen gloed mocht geven!
Nog zoo veel dlerbrer aan het hart,
Dat u moet derven,
Dan toen 't u liefhad zonder smart, Doet dot het sterven?
Is dit het, wat de dood vermag?
Het schoonste ontdekken?
Het beste, dat het diepste lag,
Naar boven trekken?
Geheel de kracht, den ganschen schat
Ons doers waardeeren
Der liefde, die ons hart bevat,
En nog vermeeren?
Zoo is dan 't erode een nieuw begin ;
Zoo emit ons scheien
Een inniger vereenen in,
Dat door ons schreien
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BT POLMA NASCITUIi . - TEAL-OPTIbiI3DIK, NnZ .
Een lath van stille blij dschap weeft,
Verzeekring gevend
Dat onze liefde een toekomst heeft,
Voor eeuwig levend .
ET POEMA NASCITUR.
Wat 's een Gedieht? - Kunst ninnaars, spitst uw ooren!
Kunstkunde spreekt van haar verheven stool :
,,Poetische gedachten en gevoel,
Waarvoor de kunstnaarsziel den vorm heeftuitgekoren,
Die schoonst
't Klinkt
fraai ; was en hot dienstigt tot zj,~n doel .
. .maar last ons ook den Richter zelven hooren!
,Neon,"
zegt hiJ,
,zoowordt
is t als
nlet,
Indiengeboren
k er jets van woof .
't Gezield
gedicht
gedicht
;
De vorm? - zij is hot liehaam, met een kleed."

TAAL •O PTIMISME .
AAN . . . .
De taal schjjnt me optimist ; 't gelaat noemt ze ook : hot wezen.
Maar last ons elk gelaat altjjd hot wezen lezen?
Ja, bij de oprechten zi n gelaat en wezen den .
Maar, zijt gIj dit? 't gelaat zegt ,ja ;" hot wezen : nneen."
AAN KONINGIN EMMA .
Schoon is, Vorstin! de task, die ge op u naamt,
Waar Schoonheid, Jeugd, en Deugd u toe bekwaamt,
Waar de Almacht zelf haar zegel op moog drukken,
En Vorst en Volk de refine vrucht van plukken .
De
die uKonings
een Koning
zij schoon
't kroon,
Geluk diens
zij schenkt,
uw schoonste
kroon . :
Jauuari .
1879
JAN WRING .
Gepijnigd is uw stijl, en doet den lezer pijn ;
G~j zljt een beul, Jan Wring, en meent een bass to zijn.
EEN WOORD VAN LABADIE.
'k Heb eons dat woord ontmoet, en last bet nimmer 1 o s
De GOD VAN EDEN is moor waard dan 't EDEN GoDs ."

CAUSA MORTIS . - ONGELIJK HUWLIJK. - LACH&N, ENZ.
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CAUSA MORTIS .

C

Wien honderd jaar werd toegeleid,
Is in zUns levens kracht bezweken.
Waar stierf hj,j , aan? Zen elnd moog spreken :
Aan rijp to zijn voor de eeuwlgheid .

~'

ONGELIJK HUWLIJK.
~
CI
C

Wat wordt van ongelijke paren,
Van oud met bong gekald, gemald ?
De man is jong, hoe hoog van jaren,
Die aan ears jonge vrouw bevalt.

Zle (oethe's Nausikaa.

LACHEN .
Tadw ; u7 noZv ;
u

C

~u

y

~~

µr1a~ 'aVPC,u8VO; .

Lach niet to zeer
Lach niet om veal ;
En nimmermeer
Te laid van keel.

6

C

c
µeh br no~26c;,

De eene een bruintje, de andre een blondje,
Oogjes blauw, en oogjes zwart ;
Maar een zelfde stem in 't monda'e,
Rechtstreeks gaande tot hat hart,
Zacht ontroerend,
Stil vervoerend,
Stem die onweerstaanbaar is,
Moeders kosthjke erfenis .
Wie van dawn zal het wezen,
Die het eerst een man belezen
't Wiegeliedje zingers zal,

^~

Eprax, Enchlr 43.

KUNSTZIN.
,Kweek kunstzin aan bij 't yolk ; stel warmers, bronzen, doeken,
Zoo veal g j kunt, ten Loon, en kweek den bouwsmaak aan!"
t ghnkt fraai, maar t zal zoo grif niet gears .
Natuurzin is to ver to zoeken .
TWEE ZUSJES .

G
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gITEBN VRAA( . - CRAMBE RBCOCTA .

(EZOND VERSTAND, ENZ.

Bruintje of blondje can't harte klemmen
En sera kinderkeeltje stemmen
Ook zoo lief en liefgetal?
DE BETERE VRAAG.
Zendt God u kruis, treft u zijn roe :
Vraag niet waarom, maar vraag waartoe .
CRAMBE RECOCTA .
To sollen met de vrouw, de kerk, de predikanten,
Getuigt van slechten smack ale owl en afgezaagd ;
Doch hoe hat zijn moog, bet behaagt
Nog steeds can wawelaars en schrijvers van couranten.
GEZOND VERSTAND .

Rien ne tue le ooeur comma le bon
sans ; le bon sans tueralt au5si I'esprlt
si on 1e laissait faire.
M. S . SAuVAGE .

Niets ken hat hart gewisser dooden
Dan zoo genaamd gezond verstand ;
Wordt dear geen weerstand can geboden,
't Maakt emdlijk alien geest van karat.

STELSELS .
(ansch objectse f to 4in is de eisch, is wenschlijk ;
Maar zou bet mooglijk z}jn?
Och! paai u met goon sc inn!
De stelseis zijn persoonlajk, of nlet menschlijk .
OPGEBLAZEN .
De kennis, 'a, maakt opgeblazen,
Met liefde niet gepaard ;
Maar de opgeblazenheid van kennis-looxe dwazen
Is van den ergsten card .
MILDE ARMOEDE .
Verwacht van 't voile hart geen woorden-overvloed :
Hot gulst met woorden is hat ledtge gemoed.

Qa

WBHBD BBItOOPD . - ( BLUSBSIND .

'H BB?Q JONG G EWSBST.

Z00 WREED BEROOFD .
A AN

.. . .

Zoo wreed beroofd, zoo diep bedroefd
Niet vreemd, zoo gij bij oogenblikken
Den troost ontbeert, diep gj behoeft,
En niet dan tranen hebt en snikken !
Ween voort, weep uit, en klaag uw leed!
Die 't u ontzegt is meer dan wreed.
God telt uw tranen, sterveling!
En wil diezelfde God ze wraken?
0 Neen! maar, na verduistering,
Bet opzien dubbel dierbaar makers
Naar 't altjd zacht en vriendlUk llcht
Van zijn barmhartig aangezicht .
GELUKSKIND .
Verhaast u niet to zeer met roemen
In 't lot, dat go u besehoren ziet ;
Een vette grond maakt dabble bloemen,
Maar dabble bloemen zaaien niet.
'K BEN JONG GEWEEST .
Ps. 37 :26.

'k B e n j o n g g e w e e s t . 1k greep van 't levers
Den beker moedig ears.
Met rozen was de rend omgeven
En frissehe wingerdblaan .
'k Heb meni zoete teug gedronken Niet altUd e n k e l zoet! . . . .
Die hear gemengd hadt en geschonken,
Mijn God! waart altijd goed.
'k B e n o u d g e w o r d e n. 'k Heb de doornen,
Hot deel van Adams kroost,
Als alle van een vrouw geboornen
Gekend, maar ook den troost ;
Het tweet des aangezichts, de smarten
En zorgen hun bereid ;
Maar ook den stillen vree des harten
En nooit vertwijfeldheid .
Ik tag rechtvaardigen en vromen,
Door leed op leed gedrukt,

w
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ZWARE TIJDEN . - ONPERMOGEN.

Het water tot de lippen komen,
Het dierbaarst hun ontrukt ;
Belaagd, gekweld door die hen haatten,
0elasterd en bespot~
Van hun voornaamsten vriend v e r 1 a t en,
Maar nimmer van hun God .
I k z a g h u n k r o o s t, net smartlijk treuren,
Beroofd van steun en staf,
't Bekreten oog ten hemel bearers,
Bij 't ouderlijke graft
Maar zegen aan hun lot verbonden,
Ook bid den hoo• step nood,
Altjjd den balsam bil de wonders,
En zeker van hun brood.
Z` ARE TIJDEN.
Men klaagt en jammert laid,
Men schrijtt een bidstond uit,
Men teemt van ,nood der kerke" ;
Men schrijft, men least, men praat
Van crisis in den staat" ;
Maar geen, zoo veal ik merke,
Wien 't diep tar harte gaat.
Men eet, men drinkt, men speelt,
Men kortswijlt en krakeelt,
Leeft weeldrig en wellustig,
Windt zich met boozers kop
Van tijd tot tijd eens op~
Maar slaapt wee, even rustig,
En haalt zijn zeil in top .
ONVERMOGEN .
Op eenmaal soma ontwaakt in mij,
Wanneer ik 't minst verwachte,
Van schoonheid en van poezy
De wordende gedachte.
Een onbepaalde en zoete lust
Sluipt hart en aadren binnen,
Als ward ik in den droom gekust
Door een der Zanggodinnen.
Er ruischen toners om mU hears,
En schoone vormen zweven
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AAN PRINSES MARIE .

a

In glanzi nevelwaas dooreen,
Die mjJ hat hart doen haven.
De schoonste wenkt m J in t verschiet
Om tot haar door to dringen ;
Ik strek mijn armen uit - zip vliedt,
En al mjn snaren springen .

a)

^~

MEI'A TO THE EY.EBELA~ MY.~THPION.
1 Tim. 3 :16.

0 brootste der Verborgenheden,
vie tot godzaligheid geleidt :
God openbaarde bier beneden
Zich in hat kleed der sterflijkheid,
Is, gerechtvaardigd in den geest,
Van 't englendom gezien geweest!
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Hij is gepredikt alien volken ;
De wereld heeft in hem geloofd ;
H voer ver boven lucht en wolken
Ten hemel, als one heerljjk hoofd~
0 Grootste der Verborgenheen,
One hell staat vast, in U alleen !

~,

AAN PRINSES MARIE.

S

9 Sept. 1879 .

~

a

Zoo zong mijn hart, een haar geleen
U toe, ale nets uw vreugd mocht deren .
En nu! - 't Oranjeloof verdween ;
De Roze moat haar steun ontberen .

~~

;,

I)

Wie zal, als zich een storm verheft,
Haar zorgzaam schutten en beschermen?
Wie, ale de zon to hevig treft,
Zich liefdrjjk over haar ontfermen?
1) Op Paushnize, aan den disch van den Commissaris dee Konings, b' de (ccc .
teljke ontvangst, to Utrecht, Pan H. K . $. met haar beminden Gemaai
; 9 Sept. 1875
Iv.
r
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a'k komt een Roz eknop
• Soe liefl3
Zich aan 't Oranjeloo f vertrouwen I
De Hemel gene er zegen op
En doe ze one lanq vereend aansehouwen ."
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AL110RA CONT1tA HUMAN10BA .
Haar blijft de koele, heldre da,uw .
Die uit den hemel neer komt dalen ;
Die duldt niet dat haar 't hart verflauw,
Gf dat zid 't hoofd zou onderhalen .

~~

ALTIORA CONTRA HUMANIORA .
De dichters hebben kwaad gedaan,
j
En elk vangt aan
Hen to betichten.
Ze onthaalden ores op enkel waan
In hun gedichten .
~,~
Zij
zouden,
liet
men
hen
begaan,
a1
't Gezond verstand to gronde richten,
En met hun malle, murwe maan
~,
Do kaarsen met verdooving dean,
Die ons verhchten .
aa
Wij denken 't antlers to verstaan .
a
Zie maan dlen jongen knaap eens aan
Dien w1,j verpllchten
~,
Den weg der v heid 1n to dean,
,
Ter hooger burgerschool to gaan ,
En nut to stichten.
H1j heeft vann poezie geen last ;
Zie maan die oogen ;
Dien wipneus, daar een bril op past
Van sterk vermogen ;
Die dikke lippen, pas omvlast
Met pluis bid plulsje ;
Dien kop, als een lokettenkast
Met wetenschappen volgetast,
Elk in een huis,~e
Van 't brein, dat nimmer viert of vast,
Maar onophoudelijk gaat to gast
op wo1 teltrekklngen en b1 ant
Aan kegelsneden,
Nooit door een meal wordt verrast,
En nooit blijft zitten voor den mast
Der hoogste reden ;
Die borst, die in de examens plant
En steeds blijft zwellen,
Die als eon rijzend wonder want')
Tot elks ontstellen !
~~ Piagiaat nit de Overwintering op Nova Zembla :
Europa zag verbaaed het rUzend wonder wassen .
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Zoo hier de vraag wordt ingelascht :
,Wat zal er worden van then kwast?"
Wie ken 't voorspellen?
Een ,hooger burger" is 't alvast .

a

DAGBLADSTIJL.

De Honingin heeft aan een arbeider
op hat Loo - een gout horloge aan •
geLoden .
De Pries ran Oranje heeft een photographie ran z};n Broader aan thane
viienden aangeboden, enz. enz .

1
r
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Leer toch uw teal, en voegzaamheid verstaan,
Een Vorst sclrenlct, of vereert, maar biedt niet aan.

1:1w

~

S

LANG VAN STOF .

reds is looter good ; geen the 't in twijfel trekt.
Ik voeg er bij : tot gouddraad uitgerekt .
HELLEND

VL

<

K.

Een hellend vlak gevaarlijk? - Ja, gewisl
Voor al wet rolt en g1jdt en afschuift, zonder levee ;
Maar voor den boom niet, die geworteld is,
En vaststaat wear bij staat, de kruin omhoog gebeven .
T"b y2 yQcku,ua U OXr8&.L
Tel d~ rvFi a ~wo2tocei
200z .8 :6.
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De atier
1
doodt de Geest maakt levend." - Ja, vaorzeker .
Maar ook de Letter, wear gij tit in least?
,De Geest maakt levend ." Maar, mijnheeren, welke Geest?
De ,Geest tee tijds" tochniet, die tegenepreker
Van al wet geestljjk is, met tit beslult :
,Niets leeft er tan de stof, en daarmee nit P'
EVANGELIZEEREN .

Warp van uw brood voor vooglen alley veeren,
Maar sta er niet als monk b}1 op 't land .
De t}ld moat komen tat zil leeren
En wilen eten uit uw hand .
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VICTOR HUGO . - NILUWSTE DICHTSCROOL .

NO EN DAARNA.

VICTOR HUGO .
Bedorven kinds zijns tijds ; fransche afgod ; wiens gedicht
De diepste snaren weet to roeren,
U beurtlings streelt en kwetst, doet growers, kan vervoeren,
Hetoovert, en vertoornt, verteedert, sticht, ontsticht ;
Eern ziel aan zielsrust vreemd en vreemd aan hooger licht ;
Een groote geest, maar buiten 't evenwicht.
NIEUWSTE DICHTSCHOOL .

„Dit is het nieuwste nieuws, in spijt van wien het grieve :
In haam van wetenschap, ontwikk'ling, kunstgevoel,
Is bestialiteit to schilderen ons doel ;
Zoo volgen wjj natuur . . . ." Dat's wear ; ten minste de owe .
1879.
NU EN DAARNA .
(FRANCIS RIDLET HAVEBGAL.)

Nu, het zaaien ; nu de tranen ;
Hard gewerkt en lang gewacht ;
Maar daarna, de gouden graven
Juichende in de schuur gebracht .
Nu, 't meedoogenloos besnijden,
't Scherpe mes door rank en loot ;
Dan, des Meesters zoet verblijden
B~j de vruchten veal en groot .
De in-plops flu, het overstelpen,
't Bundling tasters, lang of kort ;
Dan, 't kleinood der parelschelpen,
Dat des duikers losprijs wordt.
Nu, 't nauwlettende behouwen,
't Zwaar verwerken van de stof ;
Maar daarna, 't volmaakt aanschouwen
Van het heerlijk koningshof .
Nu, het stemmen van de snaren ;
Wan- bij wanklank, anders niet ;
Dan - bet grootsch ten hemel varen
Van het halleluja-lied .
Nu, de strjjd, bet sterk verweren,
't Bloedig worstlen, bang en zwaar ;

DSN HEEBE DE VEER. -- DT ZONDEVAL. - MINOIITWIJZEB .

Dan, het vreedzaam triomfeeren .
En de kroon der sere op 't haar .
Nu, een donkre school doorkropen,
Tucht en les naar lust noch zin ;
Dan, de hoogste werkplaats open,
En des Meesters woord : Treed in!"
DEN HEEBE DE VEER,
TB AMSTERDAM .

In antwoord op z jn vereerende nitnoodiging tot medewerking un het
voorgenomen „IJsnommer" van ,,Eigen Haard."

'k Had gaarne tot dit werk het mijne toegebracht ;
Maar 't was vergeefs getracht
En moeite en tijd verloren :
De Zangberg was to glad, de Hengstebron bevrorenl
Hoe treurlg ook, ik dacht :
Ziedaar ten minste stof voor dichterlijke klacht, Nu is de dooi gekomen

En heeft me ook die benomen .
Utrecht, 34 Dec. 1879 .
DE ZONDEVAL .

wi' willen liefst den

Val vergeten,
in ons gevoel, zoo hoog ;
Maar hij betuigt zich aan 't geweten,
Als 't zonhcht aan 't gesloten 00g.
l+ n staan,

Ontleend.
Zie Dr. (Innings Overlevering en wetensehap, bl . 36.

MINUUTWIJZER.
Met zestig afgepaste schreden,
Doorloopt de wilzer op de plaat
Den cirkel, dien hjl noon verlaat Dan is one wear een uur ontgleden,
Geljjk de luide hamerslag

op

't klokmetaal one melden mag.
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MINULrTWIJZSB .

Hoe anal, hoe sohiel jk is 't vervlogen
Voor die genoot ; maar voor die bang
Verbeidde of lead, wat duurde 't lang t
Wat stelt de w}jzer ook voor oogen?
Den tijd? Een denkbeeld is 't alleen ;
Genot en smart zijn werklijkheen.
Het is niet met een mast van uren,
Maar met de mast van lief en lead,
Dat elk van ons dat leven meet,
Dat w }j verslinden of

- verduren

En elks dag is lang of kort
Naar dat wat ondervunden wordt.
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KONINGIN ELEONORA .
1173.

Nia WILLIAM C, BENNETT.
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ELEONORE DE GUYENNE, d'abord reins de France, puffs reins d'Anleterre dtait flue et heritiere de Guillaume X dernier do d'A uit ine et naqult vers 1'an 1122 . Ells epousa, ~1'age de 15 ans Louis
VII, roi de France, et lui apporta en dot le duchd de Guyenne,
qui comprenoit alors la Gascogne, la Saintonge et le Poitou . Main
la legerite de sa conduits et son gout pour les divertissements ddplurent bientot a Louis-le-Jeune, qui observait plus rigoureusement
les pratiques religieuses. La mesintelligence s'etant accrue pendant
le voyage que le Roi fit en Terra-Saints suet Eldonore, lore de la
seconds crolsade celui-ci obtint le divorce son retour 1152 . Six
semaines apr'es, ' Eleonore ap
~ ousa Henri comte d'An'ou et due de
Normandie, depuis roi d'Angleterre,sous le nom de Henri II . 1154),
et par 1 fit passer les riches provinces de 1'A ultalne sons la domintion de 1'Ang leterre . Touefois le manage ne fut pas pour lea
nouveaux epoux plus heureux quo le premier ; Eleonore, jalouse de
plusieurs dames de la tour, beta le trouble daps la famille royale
et souleva meme les erifants contra leur pare Henri, fatigue, la fit
e~zfermer daps un convent.
BOUILLET Dwt, de Halt. et de Geogr. El . de Gu y enne .
}

, the (Rosamond) was the fayre daughter of Walter lord Clifford,
concubine of Henri 11, and poisoned by queen Elianor--Henry made
for her a house of wonderful working' so that no man or woman
. This
This house was named Labyrlnthus,,mightcoe r and was
wrought unto a knot in a garden called a maze . But the queen
i
came to her by a clue of thredde, and so deli with her that she
lived not long after. She was burned at Godstow, in a house of
nunnes.
HIGUDEN, Monk of Chester.
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Jane Clifford was her name as books aver ;
Fair Rosamond was but her nom de guerre.
DRYnEx. Epilogue to o Henry IL"
Quae de fonts vetus Rosamundae fabula plebi
Narrat et hisce locis quasi daedaleo labyrintho
Sprevimus, et quibus ista vacat confundere veris,
Non invidimus.

CONST. HUGENIDB.

De Vita propria.
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1173 .
Koningin Elenora, uw heat is geducht.
u j vervolgt als het Noodlot, dat niemand ontvlucht.
q

C

Koningin Elenora, uw gramschap is fel .
't Is een gramschap ontstoken aan 't vuur van de hel .
Beter nimmer geboren, den duel van then heat,
Dan de vuurblos getart op uw donker gelaat!

c
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Liever proof van den bloedhond tot aanval gesard,
Dan de wolk, Poitevme, op uw voorhoofd getart .
Zij hij bog, zij h}j machtig : to gronde gericht
Is de man, Aquitaansche, die U staat in 't licht .

S

Zij ze schoon, zi,~ ze een angel : tar aarde gestrekt,
Lgt de vrouw, Koningin, die uw ijverzucht wekt .
Wee der dochter van Clifford, zoo blozend van wang!
Want hear zoekt de Aquitaansche, hear zocht zij sends lang.
Zocht zj lang, zocht zj,j hilgend, met brandend gemoed,
Met een durst, slechts to lesschen door 't Cliffordsche bloed,
&

Want hat bloed van Poitou eischt lets meer, wear hat brandt,
Dan een woeden met woorden, near vrouwlijken trant .
'Vat hear wraakzucht alleen ken voldoen daze meal,
Is een drunk uit den giftkelk, een stout van hat steal .
Is een drunk uit den kop, then zip zelve met kracht
In dat handje zal wringen, zoo tenger, zoo zacht.
Is een scoot van den dolk then z" zelf drukken moat
In de burst van dat liefje, gekromd aan hear voet .
Een van beiden, Lord Clifford ! zoo wear help hear God,
Een van beiden zal wezen uw Rosamunds lot .
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DI W$AAS VAN HONIN(IN ELRONOBA .

Wel diep had de Toning verborgen zijn schat .
Lang had het geduurd eer z}j 't spoor er van had ;
Lang de speurhond gesnuffeld door bosch en door veld,
Eer hj lucht had gekregen, en 't blaffend gemeld ;
Maar rood goud, acs en pr}js voor de afschuwl jkste daMi,
Heeft in 't eind haar de schuilplaats der Clifford verraan .
0, hoe helsch is de grijnslach, hoe duivelsch de vreugd,
Waar de voorsmaak der wrack haar de ziel mee verheugtl
Grijp en kus maar, zoetliefje! den zoom vann haar kleed ;
Het is thane om geen kussen to doen, dat g}1 't west !
Ha, hoe zal zj dat oortjen, can vleitaal gewoon,
Overatroomen, verdooven met smaad en met hoop!
Ha, hoe zal haar bedreiging, haar vloek en haar blik
Bat zoet hartje doen stilstaan van doodsangst en schrik!
't Is den Woodstock, 't is Woodstock, wear 't oogenpaar lonkt,
Dat den goning betoovert, vervoert, en ontvonkt!
Flauw en lauw was haar heat, zoo ze eon oogwenk verachoof,
Zich near Woodstock to spoen, als eon gier tot den roof .
Want ver over zee, in den oorlog verward,
Is de man, die den weg voor haar wrack had verspard .
En moo g' God van haar weren den zegen van 't kruia,
Zoo de Clifford nog leeft, ale hjj keert in z n huffs !
Voor haar goud is de dread van den doolhof gekocht,
Z}jn de wachtere ontwapend, de trouw overmocht .
Welk een weerlicht in 't git van dat zuideljk oog,
Als hot gif wordt gemengd voor de gruwzame tong!
Welk eon gloed, op het bruin van die wangen to zien
Als de dolk wordt gekozen, de scherpste van tien!
Nu wee n, blond kopje! zoo trouw en zoo teer
Maar zoo vruchtloos verzorgd door uw goning on Beer!
Na wee n, blauwe oogjes, zoo smeltend en zacht!
Die hot hoofd van eon koning op hol hebt gebracht.

a
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Nu wee u, malsch koontjen en lipjens zoo rood!
Die zoo spoedia zult dragen de kleur van den dood .

u

Nu wee, driewerf wee u, gij weeldrige least!
Die voor 't laatst, door ears Koning omarmd zit geweest .

C

Nu wee, driewerf wee ! geurige adem der hppen,
Die voor 't laatst, die voor goad aan haar mood zult ontglippen,
mange heimlijken uitgang ontsluipt Leonoor.
Hear r jknaap, haar pages, de paarden steers voor.

Cz
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In den zaftl zit haar 1iJ fwacht, koelbloedig en stil,
Wear en wapen gereed tot haar gruwzaamsten wil .
Schoone Roze van Woodstock! walk lot is hat uw!
Moat g j vallen in handers, zoo grof en zoo mw?
IJzren manners, zoo min als hors daggers bekend
Met genade of verdrag, en geen sparen gewend!
Aquitaansch, Poitevijnsch als zij zelve, en in staat
Al haar wenschen to lezen op 't donkey gelaat ;
En wier bj~l zelfs den Koning den kop had gekloofd,
op een blik van haar oogen, een knik van haar hoofd ;
Ieder hunner een bloedhond, van bloeddorst vervuld,
Die zich atom op zUn proof, ale haar lip zich maar krult .
Elenoor stijgt to paarde, en jaagt voort, immer voort,
Heel een dag, door wiens neevlen geen zonnestraal boom,
A

then dag volgt een nacht, zoo onstuimig en zwart,
wel strookt met hot opzet, dat spookt in haar hart .

wear zjj dorpen en buurten doorrent met haar stoat,
Gaat den slapenden huisman een ruling door 't bloed .
Uren komen en gaan, maar van uur tot uur stijgt .
Nog die vrees1jke heat, wear haar boezem van h~gt .
Uren komen en gaan, veal to traag near haar zin . . . .
Maar dear rijdt z j hat slapende Woodstock toch in!
good en fel is de wind die zijn boomers doorwoelt,
Maar haar voorhoofd bljft gloeien en wordt niet verkoeld .

DE WRAAE VAN BONIrWIN ELEONORA .

Hier en daar waakt men op ; vensters oopnen ; verschrikt
Staren oogen haar na ; zij verweegt noch verwikt .
Voor haar oog staat een beeld, dat haar voorttrekt met macht
Een gelaat zonder kleur, en een hand zonder kracht .
't Is bereikt! -- Wat zijn kronen wat schatten der aard
Bij de vreugd van haar ziel, als z~ springt van haar paard?
(o Mijn God en mijn Heiland! gering zjj 't getal
Van wier hart ooit een vreugd als die vreugd smaken zall)
Nog geen uur is verstreken na 't middernachtsuur,
of daar staat de vorstin voor d' onzalige muur ;
Eer een tweeds verstrijkt, wordt daar binnen verricht,
Wat bet derde beschijnt met z}ln schemerend lrcht .
Met zijn licht? Ach, waarom dekt geen eeuwige nacht,
Zoo ontzettend een gruwel, zoo gruwzaam volbracht?
Men ontsluit haar de poorte . Men w }jst haar bet pad.
Haar hand heeft bet emd van het kluwen gevat .
Yet den trod van een tjjger, tot d' aanval bereid,
Zoekt ze omzichtig haar weg langs den draad, die haar leidt.
Een huivring gaat met haar door 't gras, waar ze op treedt,
Een ruling door 't loover, beroerd door haar kleed.
Daar is 't hart van den hof ! - Niet dan nauwlijks bedwingt
Zij den kreet en den lath, waar de vreugd haar toe dringt .
Scheemrig rijst in den duister de toren omhoog,
Die de keurbloem van Woodstock onttrekt aan haar oog .
0 Keurbloem, o Roze van Woodstock zoo schoon!
't Jonge leven is veeg in uw stengel en kroon!
Wat verstoort, Rosamunda, uw slaap diep en vast?
Door wat plotslingen schrik wordt uw harts verrast?
Ach, uw droom was zoo aakli van onheil en moord!
Droomt g}j nog, of is 't werkhjk en waar wat g}1 hoort?
Is 't bet spooksel uws drooms, dat u dreigend genaakt,
Of een voet, daar de trap naar uw kamer van kraakt?
Van doodsangst verst}jfd, zit z j op , in haar bed,
0'
Want wat zal bjj haar brengen, die vrees1jke tred ?
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0! . . . . hoe vaart haar de doodschrik door merg en door been ;
Want wie rukt voor haar oog de gordjnen van een?

Jr

Zij wil gillen ; zij kan t niet . Een ding is haar klaar :
Die zj lang heeft verwacht, is gekomen, is d~ar.

C
a

,Genade!" -- 0 zjj ziet wet dat ooh haar belooft,
t Is hat oog der wolvin, van haar Jongen beroofd .

6

r Genade!

In dat een-eene woord dat zj vindt
Gilt de vreeze des doods, die haar denkkracht verslindt .

G

Vluchten wil zj ; ontvluchten ; haar bed vliegt zjj uit . . . .
Als Lenore zich wendt en de kamerdeur sluit .
1

r

Maar, dear wankelt, dear valt zjJ, dear ligt zjj, vernield
Door den blik van dat oog, dat haar levend ontzielt ;
Voor den blik van dat oog, dat met innig genot
Zich vergast aan haar siddren, haar doodsangst bespot.
Voor dat oog, dat haar schamper en tartende vraagt :
Wie z jt g~j, die een kans tegen mvj hebt gewaagd?
't Hachli k spel is a eeld is verloren en zJi
Die het won, komt
d' inzet, die inzet z~ jt
$'iJj!

om

Hebben hemel en hel haar geloften gehoord .
't Was al meenens, en thane volgt de dead op hat woord .
G
C

G
C

Ha! zie. hier den dat handJ'en, zoo gunstig bedeeld
Dat zjln wang heeft gekoosd, met z jn lokken gespeeld .
Ha! zie hier den die armpjes, zoo rood en zoo malsch,
Die z jn midden omvatten, zjjn schouders en hale . . . ,
,Op, liefjen," zoo snauwt zij , ,de min heeft gedaan ;
•De heat is ekomen ; hat lief moat er aan!
,Op . Hebt gi,j een koning gelokt in uw net,
,Misbruikt ale uw speelpop - 't is uit met die prat!

an d?
0P! Ziet gpden ring niet .aan daze, aan
. m~ n h
•,Daarmee
had the koning zjn trouw mj verpand .
,Ik z er mp" to wreken ; miJn
.nwo wreak is gereed .
, Op 1 ear ik u onder mijn voeten vertreed !
G

,Gene? Ja, voor lijf en voor zie!, zondares!
,Maar Been andre den komt met dien kelk, of dit mes .

Ja
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,Gene! Ja, gij deedt dear bet uwe wel toe!
,Rijs op! 'k ben uw snikken, uw handgewring moe .
,Ik lach met uw wanhoop, de hel zij geloofd!
,Op! eer ik u optrek b j 't hear van uw hoofd .
,Rijs . op, sta en Bidder! Ik, Eleonoor;
,Gebiede u, rids op om to sterven, gij sloor!"
Als een code rjjst ze op, die hear grafzerk verbrak ;
Roud en wit 4jn hear lippen, hear oog stiff en strak .
Strak en wezenloos tuurt ze op dien kelk, op die do1k,
Die de wreekster hear voorhoudt, en ziet door een woik ;
Door een woik die twee handen, dat dreigend gelaat . . . .
Maar hot komt tot hear ziel niet als waarheid en dead .
Als jets vreemds, als jets wonders, voor hear niet bestemd y
Schijnt die vlijm en die kop, in die handen geklemd .
Maar die vljjm is koud ijzer, die kop vol venijn,
Drinken zal zj den dood, of verbloeden met pijn.
En die stem, die zjj hoort, is een werklijke stem,
Die een vreesljjk ,verkies!" hear in 't oor schreeuwt met klem~
Ach, wet zal zi~j verkiezen? Wat wei;;ren? Verlies
,Mil den tjd met met dralen! Kies, zeg ik u, tries!

Doe een keus, eer deer ponjaard u zendt near de hel .
,, Waar uw mond voorts uw schande uws gelijken vertell' !"
Wat? Een stoot van die band? Neen - die rack hear niet aan . . .
Schieljjk grijpt zjj den kelk, drinkt hem uit - 't is gedaan ;
Drinkt hem uit in den teug, voelt den dood aan hear hart,
En zinkt neer voor de voeten van hear, die hear sari .
Slechts een blik near omhoog, slechts den uitroep na dien :
,0 God . eer ik sterf, nog m}ln jongens eens zien ."

,0 mijn Hendrik!" . . . . Die naam is hear laatste geluid . . . .
Een snik, een vertrekking, en alles is uit. -

't Werk der hel is verricht, en uw wreak trof hear doel ;
Moordnaresse ! wie schetst uw boosaardig gevoel,

jI~
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Als ge een vlammenden blik werpt op 't lijk dat daar ligt,
En u sprakeloos afwendt met grimmig gezicht,

~
ri

Maar terugkeert en straks, over 't offer gebukt,
Met uw dolkmes haar een van haar tressen ontrukt,

'

Een dier heerljjke tressen, zoo lang en zoo zacht .
- Die tree heeft een page den Boning gebracht ;
Ileeft 'een page den Konlng gebracht met dees taal :
,Geschenk van een Vrouw can haar Heer en Gemaal ."
Als de Koning die haarlok ontvangt en beschouwt,
\ Tordt hij bleek en scbreeuwt uit ale een leeuw in bet woud ;

c

r

Ms een leeuw in bet woud, door den ,japer gewond,
Met den bliksem in de oogen, het schuim op den mond ;

n

a

En ontzettend is de eed, door zijn trillende kaak
Uitgegild, zijner doode ter vreeslijke wrack.

~

Goed voor u, Koningin! dat de zee, die daar stroomt
Tussehen u en den Koning, zijn woede nog toomt :
Want geveld was uw vonnis, onmiddlijk volbracht Waart ge hler 1n zijn kamp, voor zjn oog, in zijn macht .
Toch wellicbt waar 't u beter dan d' ijslijke straf,
1
graft
Die u treft, hart vol hartstocht! in 't levende

S

In den kerker eens kloosters, waar woede u verteert,
Tot ge in 't eind u getemd voelt, getemd en verneey d ;
Tot ge in 't eind u begeeft, ter bekoming van zoen,
Om vergif'nis to smeeken en boete to doers .
t.

(

6

Op een tombe to Godstow, in ,~'t koor van bet soft,
uttbt
7ag men eens aa?a~a
in mariner gagrift .

~,r~
1

En een drinkschaal van marmer geplaatst op den steen .
Daar vlochten zich sneeuwwitte rozen om been .

~

Onder zielmis, gebeden, en nonnengezang,
Rustte daar nu de Clifford, en rustte er reeds lang,
Als een bissehop dien weg kwam en week in die keri,
En bet grafgesticht zap met glen naani op de jerk,

w'
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RoEM .

Maar zoo ras hij verstond,wie hot gold, wat zjj was :
,Brook hot af" - sprak zijn mood -- y en verwijder haar rich."
Want dit praalgraf beschimpte de plaats, waar hot stood,
En haar zonden ontwijdden den heiligen grond.
Goede God in den hemel! Uw deernis is groot .
Grooter 4j ze dan die ze ooit van menschen genoot .
Lieve Heiland! Uw blood koom haar ziele to sift! Rechtvaardige Rechter! bew}js haar gent!
G}j weet wat, G j weet wie haar ten val heeft gebracht ;
En geen zerpzoete teug heeft bedwelmender kracht,
En geen net, waar de Satan hot dieper in wart,
Dan de min van eon koning voor 't vrouwe1k hart .
Leid one niet in verzoeking, verbs ons van 't kwaad!
En elk onzer zie toe niet to vallen, die staat.

ROEM .
De Roem, do Roem, de ware Roem
Verstaat zich niet op lieges .
Heeft elk gewas zijn a igen bloom
Die bloom kan niet bedriegen.
Waar zich de bloom des Rooms ontsluit
Daar is eon wortel, waar ze nit spruit ;
Daar is eon grootheid, die zich kroont
Met onverdoof bre stralen .
Wee, die haar door zijn twijflen hoont,
Of lastert door zjn ~smalen !
Verwierf hij ook eon enkle stem :
De stem der eeuwen brandmerkt hem .
Maar noem geen Roem hot luid geschreeuw,
De laffe huldebljjken,
't Dienstvaardig schepsel ztjner eeuw
Gebracht door zijns gelijken,
Waar elk, voor ware grootheid blind,
Zichzelven toejuicht in dies vriud .

uG
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ONTWIKKELING .
Bevorder, zoo gij kunt, dat as een rozeknop,
Bid s hemels zonneschjn en frisschen morgendauwe
De geest van uw jong kind zich opene en ontvouwe ;
Maar breek hem met gees mes, gel jk een nester, op .
Zie Dickens, Dombey and Son .
SURSUM CORDA .
Verwachten -- en - Betreuren,
Ziedaar, o menschenkind! uw lot,
Zoolang gij 't hoofd niet op kunt beaten
En zeker wezen van uw God .

e
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Den

Maar hun gezag betwixt 1k, eens voor al ;
Want, als ik 't zeggen zal,

C
I

Wat wares ze in hun tijd dap Nieuwelingen?
BLIJDE VERWACHTING.

C

Maart 1880 .

Nu reidt de hoop haar schoonste stralen
En oet een zacten rozengloed
op een lief kinderhoofdje dales
Dat ze in 't verschiet aanschouwen doet .

G

Wat spruitJ•e zal ons ..de Almacht geven ,
Om op to wassen b ~ den troop?
Der Moederliefde zij 't om 't even :
De Koningin verlangt een Zoon .

w
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Des moog de Hemel zich ontfermen
Bat Zij vo l vreugd, na korte smart,
legge in haars Konings armen,
E Een tins d drukke aan haar Moeder-hart .

S

KLASSIEKE WERELD .
her liggen doode tales under de aard ;
Ha ar graven om to woelen maakt vermaard .

CL
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Hier zweven eedle geesten door de lucht ;
Te luistren naar hun stemmen heeft goe yacht.
'V.

~

DE OUDEN .

lof der Ouden hoot ik gaarne zingers ;

a
6
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DE VERBORGENHEDEN DES GELOOPS .
Genet, ook waar geen inzien is vergund .
Drink uit de bron, die gij niet peilen kunt .

S

NIEUWERWETSCH ONDERWIJS .
Ontwikklen zou het zijn, en 't wend verdooven .
Wat groeien zou, wordt door de ,,leerstof" dood gestoven .
En iii dat stuifzand, dat naar alle kant verwaalt,
Gelaat men zich alsof men zaait 1
Cu

BIECHT EENS OPRECHTEI.
Het is met mij een vreemd geral ;
;
S Mij zelven ken
De waarheid
ik niet,
wil ik heelendal
en al ;
En 't allerwaarste ontveins ik mjj En gjj ?
S
Cu
"

Hjj dwaalt, die mij baatzuchtig hiet ;
Mjjzelven zoeken wil ik niet ;
Toch zie ik vaak, tot mijn verdriet,
Mjjzelven niet geheel voorbij En gij ?

q

Het blinkend lokaas, geld en goed,
Heeft weinig vat op mijn gemoed ;
Toch ken in ruimte en overvloed
lets wezen, dat ook ik benjj -En gij .

w
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Ee+ rzuchtig? . . . . Wat is wereldsche ee r!
;en borate waterbel, nets meer,
Toch overkomt me een enkle keer,
Dat 'k heimlijk om een pluimpje vijj
En gij ?
,De wereldvreugd vergaat met hear ."
1k ken dat woord en acht bet waar ;
Ook kept mijn hart jets beters ; maar
Some hack ik wel naar jets daarbjj
Ln gig ?
Mjjn kruis neem ik geduldig aan .
Wat God doet, dat is welgedaan,"

BEVALLIG ONKRUID. - BIJ HKT GRAF ENZ.

Toch voel ik, met mijzelf began,
Sours lets dat zich beklaagt in mp En gij ?
Pat bier door mj beleden werd,
Strekt me inderdaad tot groote smart ;
'k Bestr}j 't en val mjzelven hard,
Ln toch -- somti,jds vergeef ik 't mil
En gj?
BEVALLIG ONKRUID .
Het veld, wear blauwe korenbloen
En roods klaproos tiert,
Al is bet fraai versierd,
Gedijt den ,bouwman niet tot roem ;
Want Ieder, die bet ziet,
Zegt : hij heeft slecht gewied .
Bevallig onkruid is or veel,
En blinkende jdelheid,
Die oogen trekt en vleit,
En lof heeft bij bet meerendeel ;
De wijze gaat voorbjj
En zegt : Nlet fraai, voor mj .
BIJ HET GRAD
varr
MR. GEORGE WILLLM VREEDE .

Trouwhartig, eeriijk Man, rechtschapen Nederlander,
Doorkundig, werkzaam breln, en llcht ontvlamd gemoed,
Wear liefde en eedle toorn niet streden met elkander,
Maar blonken even schoon -- de rusts zjj u zoetl
8 Mei 1880.
WIEGEN.
Hot wiegen afgeschaft ; bet wiegelied vergeten
Voor uwe Kindren ja, maar ook voor uw (eweten?
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UW ALZIEND 00G .
Uw alziend oog, dat mij bewaakt,
Mile God.
Aanschouwt niet slechts en wil, meer maakt
Mi,~n lot.
Uw weten, willen, doers is eon,
Is macht,
Is macht der liefde, streng meteen
En zacht.

S

Ik built mij met aanbidding neer,
En zwijg .
M}jn wil voert met den Uwen, Heer!
Geen
i' .
. . krJg
Al snerpt somti~ds uw roede fel
En raakt
Het teerste - steeds hebt Ge alles wet
Gemaakt.
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JONGE DOODE .
it
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NAAB MALEEBBE.

Elle etait de la terre, ete,

Zij was van de aarde, wear wet schoonst is in onze
Rampspoedigst is en teer ;
Het roos~e heeft geleefd, wat roos~es levee molten,
Een ochtendJ'e - niet meer!
ILLUSIEN.

oogen

a

Wat gj gehoopt hadt en gedacht,
$eeft u het levers niet gegeven ;
Maar halt ga+ in d' oPgang van dat levee
~
Ook van uzely' net meer verwacht .
GEBRUIK EN MISERUIK .
Gebruik uw kracht : zij zai vermeeren
Misbruik uw kracht : zij gaat to leur .
De meat betrachten is - regeeren ;
Gebrek ears wilskracht -- willekeur.

a

BBSEH DYN PAS! - AAN $INIDIUS NABO. - BLIJDE TIJDINGF.

BREEK DEN PAS !
Laat geen gedachten al to lang,
Eentonig, met den zelfden tred,
U door den geest gaan, zwaar en bang ;
Maar wissel ze of en neem verzet .
Voor d' aangehouden legerpas
Is meer dan eens een brug bezweken,
Die denk1 jk niet gebroken was,
Zoo men den pas had willen breken.
AAN RINIDIUS NASO .

us ik een news bezat als gij,

.,
'k Was immer met den news er bD,
'k Zou overal mijn news .in steken :
'k Viel dikwijls met mijn news in 't vet,
En maakte 't gaarne mij ten wet
Om a1tjd door den news to spreken .
Dien news to stooten, - welk een pijn,
Wat schok, wet schade zou dat zjjn!
Dien news to schenden - welk een zonde!
'k Schond dan mijn aanzicht inderdaad;
Want nets dan news was mijn gelaat,
Met hier en dear wet hear in 't ronde .
BLIJDE TIJDING .
31 Augustus 1880 .

Laat Oost en West de blijmaar hooren,
Die Kroon en Volk vervult met vreugd
Den Koning is een kind geboren,
Een Dochter, die zijn hart verheugt.

Wees welkom, welkom, Koningskind!
Vdbr uw geboorte reeds bemind .

God doe zijn zegen nederdalen
op 't ,wiegje wear ge in nederligt,
Bewake uw sluimrend ademhalen
En 't blosjen op uw jong gezicht!
Bloei, groei voorspoedig, Vorstenloot!
Elk wenscht u schoon to zien en grout .
Met dankbren lath op 't vriendljjk wezen,
Hon straks, near alley wensch en hoop

a?c~Cr~?Cr?c~-;?~tca c~2rw2c~?r~c~i2v~tc~?c~?c~2 ~tc/?C~
86

~ ~~~r?~'

TN~TIB8P$L . -- AAN 4 . .1. LONCQ. -- M T EEN WAAi88, ENZ .

G ezond van 't kraambed opgerezen,
De liefste Moeder u ten doop !
Gel jk haar ; druk, o Koningsspruit,
Near 1 jf en ziel haar wezen uit!
TREURSPEL .

Magnumque loqui, nitique cothurno .

Spreek grootsehe teal, en stag op hooge brozen,
Maar wees een Aesehylus .
Zoo niet, den stiller tred en lager toon gekozen,
Of ieder lacht u nit, mislukte tragicus.
AAN G. J . LONCQ .

Med. Doctor en Professor
23 Sept . 1880 .

DPn Arts, die veertig jaar Geleerdheids tabberd plooide,
Die meer den veertig jaar der Menschheid heeft gediend,

Den dood zijn proof betwistte en 't lijden maankop strooide,
De groet, de dankbre groet, de feestgroet van een vriend!
MET EEN WAAIER.

er . . .

Ale heete zonnestralen zengen,
Z}j dit geschenk u liefgetal !
Het zal de Zefirs tot u brengen ;
Geen Gratin ; die zijn er al .

Variant op een bekend
Quatrain vaa-Lemiere .

TWEEDS JEUGD .
1g is de frissche, de manlijke geest,
Die zijn bloesems tot vruchten zag rijpen ;
Hij is 't eens metterdaad en in eenvoud ., geweest,
Hid is 't flu, door zjjn jeugd to begr~pen.

Nogmaals jo

MET EEN VERREKIJKI`r1;, AAN MIJN DOCHTER. IJ IEA, - 14Z

MET EEN VERREKIJKER, AAN MIJN DOCHTER .
naar Madera vertrekkende.

8 Oct. 1880 .

Hoe ver gij over zee en baren
Ook kijken zult door deze buffs, .
Gij kunt niet tot uws Vaders hole,
Niet tot in onze harten staren.
Maar zoo gij 't kondt, gij zoudt ervaren,
Hetgeen g j zonder dat wel weet,
Dat niemand onzer u v ergeet .
IJ VER.

Een ijver, die slechts doen wil, en niet hooren,
Is niet uit liefde, maar uit hoovaardij geboren .
OVER 'T PAARD TILLEN.

Uw nauwgezetheid is beducht
Mij over 't paard to tillers ."
Maar is er jets dat u belet
bat gj mij in den zadel zet?
Gesteld - dat gij 't zoudt willen.
LEVE TSKRACHT, ARLEIDSVER fOGEN .

Touehe'~

't Was levers eerst ; nu arbeid • 't heat vermogen,
Wat kracht genaamd ward. Is jet raadsel flu ontdekt,
Hoe wat beweegt werkt op 't geen worrt bewogen,
Wat en vanwaar het is, hetgeen beweginr wekt?

Het zj zoo : wissel woorden, namen, termen,
Maar noem geen treff'en, wat niet is dan sche,•men.
GETROUWD .
AAN ErN BETBOUWBAAB PAAB .

0 Heerlijk woord voor 't echtverbond,
Pat zmriJ k woord van TuotiwEN!
Men sluit de TROUw, men voelt d TROt,w ;
be ,oprechte TROUW van man en vrouw ;"
Daar is op 't wisslend wereldrond
Geen trouwer TROUW to aanschouwen.

~
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LAN THERESE sCHWARTZR .

Bewijs dit, gij trouwhartig Paar,
Waarop W i huizen bouwen .
Het echtpad wisselt vreugd en smart ;
Maar steeds eenstemmi klo a uw hart ;
Vertrouwt elkaar > behoudt elkaar >
En, wet u 't levee roove of spear,
Bl aft op GODS trouw vertrouwen!
AAN THERESE SCHWARTZE .
NA 'T VERLIES PAN EEN (IELIEPDE ZUSTER .
„Ale ik ha&r nog maar e6n= sin
mocht, ik zon tevreden zijn ."
Ts. L

Nog ednmaal, ~enmaal slechts haar zien!
Mocht dat geschien,
,'k Zou in mijn leed tevreden wezen
."
Hoe nu ? Een tweeds scheidens-smart
Na de eerste, zou van 't bloedend hart
De wood genezen?
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Neen, neen! Verwin then jjdlen wensch .
Als God den mensch
Een offer vergt, - hoe zwaar 't moog vallen,
Hi; brenge t hem ; eerbiedig ; stil t
Yolkomen ; near zijn eisch en wil
En welgevallen.
Dan neemt h't als een offer aan,
Van 't kind voldaan,
Dat Vaderliefde-alleen beproefde.
't Is of hil 't zacht voor 't voorhoofd kust, En o! nu komt de kracht de rust
Die 't hart behoefde .

CG
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Nu durft, in vrede met haar lot,
Met vroom genot,
De ontprangde ziel zich overgeven
Aan al wet troost en hopen doet,
Verzachting brengt, en nieuwen moed
Schenkt om to levee .
Therese, sla dat donkey oog
Eens blijde omhoog!
Daar is een weerzien voor Gods kindren ;
Daar wear de voet op starren treedt,
En zonde, hartstocht, dood nosh leed
't Genot der hefde zal vermindren .
t? Nov. I$S0.
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QCA~I . -- 80tI TEN dCHTRR$I1. - IN BEN EZRMPLAdB EWZ.
U

QUASI.
Een zuiver Rijm is 't echtpear zoo als 't hoort ;
Ben zelfde klank, en niet het zelfde woord .
Te rijke rijm van twee volmaakt geljken
Is rijm in schijn, maar zal haast onrjm b1 jken.
Twee rechterhanden waken nooit een pear ;
Een rechter en een linker lijkt elkaar .
NOG TEN ACHTEREN.

In naam van 't nieuwe licht, wear hjj b}j ziet,
,Geen trekschuit meer, geen duivlen, englen, wondren ;
Geen Christus, near 't geloof der oude heilverkondren !"
Zegt Roen ; maar, brave Roen! gij wilt nog altjjd iet
Da door uw mond a redikt odsdienst hiet.
G" z" t ten achtren Roe
oen!
n! Schudaf
' die malls droomen!
't Is trekschuitwer k, 't is nit de nachtschuit komen.
Indien gjj 't nieuwe wilt, waarom den 't nieuwste niet?

DZB

IN EEN EXEMPLAAR
.
,BINDER

UND HA JSMARCHEN."

verzameld door de G}ebr . GRIMM.
BZSTEMD TOOK MIJN HL~R!ZOONTiE IN Ds o, L

Wat eeuw aan eeuw van mond tot mond egaan is,
Van yolk tot yolk, van land tot land ebracht ;
Wat overal door 't kinderhart verstaan i,
Stiehte ook in d' Oost een knaap van n4jn geslacht .
PLASTISCH .

Gjj sohildert, meent go, en stelt voor oogen.
Zou dit lets op m}ln hart vermogen?
Dear 's weinig kans toe, bests man !
Met uw tableaux - maar niet vivants.
NIEUWSTE WETENSCHAP .
De ,nieuw$te wetenschap" baart m j noch pijn noch vreezen .
Ik west to wel dat zi,j de laatste met zal wezen.
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TIJDIGi.
TIJDIG.

z}j de leas ; niet to vroeg ; niet to last
.
Als de kleur en de gear u 't volgroeide verraadt ;
Eer een vogel 't verpikt ; eer een weep het doorknaagt ;
Eer het druipt van den tak, die het buigende draagt ;
Eer 't verzuurt of verdroogt ; eer het rimpelt of rot ;
Eer een wijze of - een kind met uw onverstand spot.
GRIJPT AL8 'T RIJPT!

» Mijn dagen zijn in 't gele blad" ;
De tijd van groei en bloei is om ;
Nog spaart mij God, wat ik werbad
,,Een wintersche' ouderdom" .
Het he' 'g vuur, in mijn gemoed
Niet uitgedoofd door wel of wee,
verwarmt mij nog, deelt van zijn gloed,
Mag 't jn, aan andren mee .

GEMENGDE GEDICHTEN.
ACHTSTB BIJNDEL.

HAARLEMS FLORA.
Al ik omdool door de lieve streken .
Waar m jn bljjde kindsheid is ontwaakt,
Wederzie de bosschen, duinen, beken,
Waarvan de aanblik mi,j gelukkig maakt :
't Zijn dezelfde kruiden, bloemen, blfren,
De eigen plantenwereld om mij heen,
Die m}jn vrmden en gelieven wares,
Sinds mhn voet hun groeiplaats heeft betreen .
In den Hout, Boschlievende Anemones,
Corydalis met veelvingrig bled,
Wilde Lychnis met gesphtste kronen,
Blauwend Aardveil, langs hot zonnig pad .
Aan den duinkant, - scherpgespitste rows,
Windeklokjes tusschen bleekte en blown ;
Waar de duinbeek door de grasbeemd schist,
Penningkruid en blauw Vergeet-m}j-niet .
Op hot duin, eon ijjkdom van Violen,
Bij den Kruipwilg diep in 't mos verscholea,
Wilds Thym aan gear en honig riyk
En hot scherpe Sedum, good gelj,jk ;
Onverbleekt bid 't felste zonnebranden,
Gouden Toortsen in de schraalste zanden
Maar in 't vochtig duindal, 't week moeras,
Vlekkige Orchis en Parnassisch Gras .
Overal langs vaarten, kreken, sloten,
Goudgele Iris, purpren Kattestaart ;
Uit hot water ljlnrecht opgeschoten,
Zwanebloem, haar schooners eernaam waard!
En ears uwe bochten, kronklend Spares!
De Aster, en de Althe met donzen blares,
't Paarse bloempje, dat ons de Elfrank biedt,
Slingrend door hot zwartgepluimde riot .
Zal haar bloemhof steeds dezelfde b1}jven,
Hear verscheiden grond, jaar in, jaar uit,
't ~Lelfde krnid nit de eigen kiemen drhven,
De eigen kiemen nit hetzelfde kruid :
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Dat dap ook de nazaat niet antaarde,
Corenherten! van uw deugd en waarde,
Ripperda's en Kenau's, hoog geroemd!
Waar uw stad haar parken naar benoemt.
EEN UIT VELEN.

4
w

Naar rusts trachtend ;
En wederom
De rust verachtend
Als laf en dom .
Met alle winden
De vaart beproefd ;
Maar bang to vmden
Wat hij behoeft .
Uitwendig strjjdend
Met Schrift en Lot ;
In 't hart bel jdend
Hot recht van God.
Zijn tijd verspillend
Aan wind en waan ;
Ten slotte willend
Ten hemel gasp.
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BIJ HET GRAF EENER MOEDER .
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De hoop, door bangs vrees bestreden,
Werd uttgedoofd in diepe smart,
In spjjt van tranen en gebeden
Is sia ontrukt aan 't kmderhart.
Rondom haar open grafkuil schreien
Beroofde liefde en dankbaarheid ;
Maar daar is vreugd bij de englenreien
En bij den Eega, die haar beidt .
Het dochtrenpaar, haar voorgetogen,
Omhelst haar voor den troop van God Zoo is hier troost bij weenende oogen,
En daar een onbewolkt gent.
MORGENSTOND .
BU1TEN.

Wees vrool jk! 't Is geworden dag ;
De son is opgekomen .
Het leeuwriklied, de kwartelslag
Wordt reeds van ver vernomen ;

S
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NAAR MAERLANT .

De wazige ochtendmist trekt op ;
De dauwdrop hangt cars blad en knop ;
Een luchtig wmdje schudt den top
Der frisch ontwaakte boomers .
Gij rijst, treedt nit, van ongeduld
Naar 't wachtende genot vervuld,
En vreest to last to komen .
BINNLN .

Pees vroolijk! Hoor! De dag vangt aan
Voor straten, stegen, kaaien.
Reeds doet eens bakkers schorre haan
Een poging om to kraaien ;
De buurt ontwaakt ; uw wekker luidt ;
De melkboer schelt ; een spoortrein fluit ;
Een vrachtkar dreunt ; een handkar kruit ;
Uw dienstmaagd klopt de matters uit ;
Haar bezem grist ; haan glazenspuit
Eomt trommlen op uw vensterruit . . . .
Gij hoort dit alles, maar besluit,
U nog eens om to draaien .
En schoon 't geweten zegt : r Ontwaak !
Vroeg opstaan is een schoone zaak !"
Gij toont daarvoor in 't minst geen smack,
Maar antwoordt met vernieuwde vaak,
En weet het wel to paaien .
NAAR MAERLANT.
(PAN JACOB ENDS YAW MARTINS. EEBSTE MABTIJN $TB . 48, ¢9 .)

In deer bedroefde wergild zijn
Twee kleine woordjes, MIJN en DIJ :v
Och kon men die verdrijven!
De vrede was dan meer dan schi•j,n,
Elk vr~j, geen mensch in band of p jn,
De manners noch de wjven .
Men had gemeen de tarwe en won,
En over zee noch aan den Rijn
Zon men geen ziel ontlijven .
Maar nu beneemt one 't zwart venijn
Der hebzucht dit genot, Martijn!
Of doet het achterblijven
En antler recht beschrflven .

iv

LIED VOOR LIJKVERBRANDERS .

PROFANEEREN.

God, die het al met wjsheid duet,
Gaf dit verganklijk aardsche goed
Den menschen in 't gemeen ;
Opdat , 4j zouden zijn gevoed,
Het 1}~ f gekleed, geschoeid de Voet,
En Ieven rein van zeen .
Maar zie flu hoe de hebzucht woedt,
Dat iedereen in arren moed
't Al hebben wil alleen.
Hierom vergiet men menschenbloed,
En bouwt met roekeloozen spoed
Burchtsloten zwaar van steep,
Tot smart van menigeen .
LIED VOOR LIJKVERBRANDERS.
Ten vuren, ten vuren
Met vrouw en kroost, al klinkt het ruwl
't Is goed voor u,
Dan kunje langer duren ;
Wel eens zoo lang als nu .
De lijken, de liken
Ontvolkten veel to lang het land 't Is zonde en schand
Dab zal statistisch blijken,
Zoodra men ze verbrandt .

Naar d' oven, naar d' oven!
Die 't 1 jk verbrandt, verbrandt den Dood,
Den stervensnood,
En brengt bet leven boven . . . .
Voorwaar! onze eeuw is grout!
PROFANEEREN .
Het profaneeren is aan de orde van den da ;
Want andren heilig is, vindt geen ontzag
Bij kindren eener eeuw, die zich beroemt
op hooge ontwikkling als z j 't gaarne noemt . . . ,
Ja, van den geest,'t mag z"n, maar niet van 't hart,
Dat al4jd doover, alt}ld offer werd
En koel en koud verwerpt, beschimpt, begekt
Al wat van hooger komt, naar hooger trekt
Op hooger wijst dap 't glinstrend stof der aard,
En, zelf gevoelloos, uw gevoel niet spaart .
Dc kerk niet slechts, niet slechts de vromen, God,
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Godzelf en zi'n regeering wordt bespot .
Voorzienigheid, onsterflilkheid, ziedaar
'Poor 't spotziek hart de meest gewilde wear.
Zoo dit behoort tot wet vooruitgang doet,
Pee 't nageslacht, dat nog wear vender moat!
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HET EIGEN HUTS .
N JEUGDI& EO$TPAAR AAN DEN BRUILOFTSDX$OH TOED ZONGEI4 .

De huwlijkstempel werd , betreden,
De heilige echtknoop is gelegd,
Des hemels zegen afgebeden,
Waarop elk onzer Amen zegt ;
Nu zal bet uur van scheiden slaan ;
De huwlijksreis vangt aan .
Twee moeders zien met vochti a oo en
Twee vaders met een kloppend hart,
Door hefde, nlet door vrees, bewogen,
U na met tranen zonder smart,
Waardoor een aangename lath
Van stil genoegen spelen mag .
Zes waken zal bet relsje duren,
Waarin bet bonigmaantje sehjjnt ;
0 schoone dagen, zalige uren,
Waarvan de erinring nooit verkwijnt!
Maar is de huwhlksreis gedaan,
Dan vangt bet zallgste aan .
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Het zoetste zoet van 't huwlijksleven
Neemt niet op rein, maar tbuis begin ;
In 't ,eigen huffs", van God gegeven,
Ten heiligdom den eebte mm,
Ter kweekplaats van de reinste vreugd,
Ba onbesproken deugd .

a

Gelooft hat, J'eugdige Echtelingen!
Ervaart bet lang en smaakt betrechtt
Die u dit hedje toe mag zingen, .
Kent wet bIj zlngt, weet wet h izest.
Daze' eenen wensch nog brengt bj uiV :
at g}1 voor hem uw deur niet sluit .
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o1zz SONINGIN .

ONZE KONINGIN .
AAN THEBEBE BCHWARTZE .
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De, goningin ! Van dag tot dag
Is 't Neerlandsch hart om haar verheugd,
Eu p4jst zoo luid het prijzen mag
Haas wiize jeugd,
haar rijke deugd.
Het ziet haar aan zjns gonings 4j,
Een frissche roos op elks koon,.
Een vriendlijk oog, zoo vrj en b1j ;
Met haar den troop
zoo dubbel schoon ;

S

Manlffjke kracht bij 't zacht der vrouw,
Zoo zedig rein, zoo vriend1jk goed ;
Oprechtheld zonder vlek of vouw ;
Een vasten moed ;
een eedlen gloed ;

c

Den gong trouw ; een hart voor t Land
Waar zi'J haars Vaders huffs voor lief,
Voor 't Volk, dat ze aan haar voeten ziet ;
Een kloek verstand ;
een open hand ;
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Een moed die met bekoorbren klank
Het Neerduitsch van den landzaat tart ;
Een oor, graag luistrend naar den zang,
Waar t Hollandsch hart
in kenbaar werd .
Eon hoofd zich buffgends voor Dien,
Die alles schiep, en ,t al regeert,
En die in unst op Haar zal zien,
Die, hoog geeer,
Hem eeren leert.
Van elk beminde Koningin !
'g 'uicht
in uw bezit ,
De gon
~
,
En heel zijn yolk spreekt,, eens van zm :
:
Hi
}
spaar
hem
dit 1
,God nam hem veel
,H" spaar hem haar ; Hij spaar hem 't kind
h'e elk
, verrukt
,~elks vrien dl}ik ghmlac~
m hem zichzelf, en haar bem md
,Die 't in haar moederarmen drukt!"
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RLIJMOEDIG. -

RET TRANENHRUIBJL

9

TOEEI(IENINU.

1880•

En gij, die Kind en Moeder maalt!
Die task ontsteke in u den gloed,
Die, wear hiJ uit uw oogen straalt.
Het doek bezielt en leven doek

r

BLIJMOEDIG.
Verzoend met God
en met mijn lot,
In sterven en in leven,
Het leven nemende ale hat is,
Rust, onrust, lead, bezit, germs,
Zooals hat God wil geven ;
En in den dood
Keen jongsten nood,
Maar 't opgaan van den morgen
Begroetende van schooner dag
Dan dien ik hier voleinden mag :
Wat west mijn hart van zorgen?
Spreidt soma de schrik
een oogenblik
Een navel voor mijn oogen ;
Het is een oogenblik, mete meer,
En k zie t gelaat mime Heilands wear,
Vol liefde en mededoogen .
EIET TRANENKRUIKJE .
UIT DE EDDA.

Near ETLea LANG.)
Hulda (Holle) is in de scandinavische godenleer die
,donkere", maar vriendel jke godin der onderWreld,
walks hat leven geeft en tot walks hat levee ten Iaatete
terugkeert . Hear bron is boven Ygdraail (den Wergildboom) en daarult st}jgen de kinderzielen op, die geboren
worden ; van dear de sproken van de Hinderbr n en van
den Ooievaar, die de kindertjes nit hat water vischt en
aanbrengt. Yroeg gestorven kinderen keeren wader tot
Hulda in de onderwereld terug, wear zq weleer liefder}jk
gevoedsterd en gekoesterd warden. De b jzonde aid
dat, in vela sagen ale daze, in den chriatelljken t l de
Moedermaagd in de pleats van Hulda gesteld ward, toopt
hoe madonna •menschlljk men zich hat beeld der Hullo
voorstelde.

Dear weent een moeder ha,ar oogen rood!
Hear sang doehtertje, eilaas! is dood .
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AAx J. J . VAN OOSTBBZEE . -- GFEEN RIMPRLS.

Zij plant op 't grafje vergeet-mij-niet ;
Zij ziet het bloeren, het troost haar niet .

Daar zweeft in 't hof ken vrouw Hulda aan,
Tot wie de zieltjes der kindren gaan .
Haar volgt blijmoedig de gansche schaar ;
Maar ach! haar kindjen is niet met haar .
Zoo 'k u slechts eenmaal met Hulda zag,
,Hoe zou ik zeegnen dien blijden dag!"
Maar nog een zieltje komt achteraan ;
Een kruik to torsen doet langzaam gaan .
,Uw weenen, moeder, doet m}j geen goed,
,Die al uw tranen verzaamlen moet!"

1881 .

De moeder hoort het ; het smart haar zeer ;
En voortaan weent zip geen tranen meer.
AAN J . J . VAN OOSTERZEE,
VEEBTI( JAAR EVANGELIEPREDIHEB.

tnt

zUne volheid hebben wij alien ontvangen,
ook genade voor genade.
Jo h. 1 :16 .

Naar 't lichaam wat geschokt, maar onverzwakt van geest,
Viert zielvolle Oosterzee zijn veertigjarig feest,
Maar geeft den Heiland de eer van wat hij leefde en werktc,
Die „uit zijn volheid" hem begaafde, laafde, sterkte,
En lang nog sterken moog ; die nimmer hem verlaat,
En aan zijn zj zal staan, ook als zjln rustuur dlaat.
6 Febr .1881.

Na zijne leerrede over bovenataand schriftwoord.

GEEN RIMPELS .
Geen rimpels heeft uw voorhoofd nog ;
,Zi,j moesten toch
,Daar wezen maar uw tai van jaren .
,Hadt gij van zorg of leed goon deel?
,Of zijn er door dit hoofd niet veel
,Gedachten van belang gevaren?"
Ik weet het niet, min hove man!
Zoek gij er zelf de reden van .

4T

POITIBCH OOR. - EEN WOOED VAN PICA DE MIRANDOLA, ENZ.
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Misschien zult
het rechte treffen .
Maar weet gij wet ik somtijds zeg?
God heeft een ploeg ; maar ooJ een egg' ;
De ploeg maakt voren ; de egg' maakt etfen .
'T POETISCH OOR.
GjJ ~toetst en recenseert gedichten ;
Maar hebt gij 't oor voor poezy?
Gm met rechtvaardigheid to richten,
Hoort dat er wel een weinig bit .
Ook zonder muztkaal gehoor
Ban 't spel der toners iemand roeren ;
Maar als een kenner 't woord to voere
Iran, zonder dat, er moeiljjk door .
Ach, menigeen die vonnis spreekt
Met zelf betrouwend stemverheffen,
Is niet bij machte to beseffen
Wat hem, bj 't geen hjj heeft, ontbreelct.
Hjj heeft vernuft en spreekt met macht,
Door ieder die hem leesb bewonderd,
Het gild der dichters uitgezonderd,
Dat om zijn hoogwijze' onzin lacht .
G j, die uzely' een oordeel gunt,
Lees, lees mi,j verzen, en 't zal bl}}ken
Of gij een deugdlijk vonnis str}jken,
Of zelfs niet deugdljjk hooren kunt ;
Of gij den zany in 't dicht gevoelt,
Gevoel des dichters na kunt voelen,
Beseffen wet de toon bedoelt,
Of slechts uw mond met woorden spoelen.
EEN WOORD VAN PICA DE MIRANDOLA .

Verttatem Philosophic quaerit, Theologia invenit, Religio possidet .

De Wjjsbegeerte zoekt, de Godgeleerdheid vindt
arheid -- 0 mijn God! gij schenkt hear ears uw kind.
D TAT,ECTEN.
De teal van 't hart heeft menig dialect ;
Wijs, die 't here min verstaanbre niet begekt,
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TEKBTIN . - AAN DEN HLILAND,

v008ZICHTIG.

*EUL

TEKSTEN.
G}j leeft b teksten, weet er tiers,
Ja twmtig op eon r}1 to scharen,
't Bevredigt menigeen misschien ;
Mij niet ; goof mij hot woud to zien,
Geen afgeplukte blaren.
AAN DEN HEILAND .

G j hebt den weg g e w e z e n,
Gj hebt den weg g e b a a n d ;
G}j wilt de Leadsman wezen,
Voorkomend en meegaand,
Besturende de schreden
Van die hot steile pad,
Het steile pad betreden
Ter hooge hemelstad .
Gjj hebt de poort ontsloten,
Ontsloten door uw blood,
Die al de tochtgenooten
Vervult met blijden mood ;
G }j zult hen welkom heeten
In 't vaderlijk paleis,
Wear spoedig zijn vergeten
De moeiten van de refs.
VOORZICHTIG 1

Dat noon, in groote vreugd of diepe droefenis,
Een woord dat to vertrouw1jk i s
Uw' onbewaakten mood door 't hart worde uitgedreveni
Men kijkt als had men t niet gehoord,
Maar neemt hot op en draagt hot voort,
Als of ge er last toe hadt gegeven.
ERNST .

De toon van echten ernst is waardig,, kalm en zacht ;
Niet hartontzettend zwaar, noch pi~jnljk scherp in de ooren ;
Een middentoon, welluidend uitgebracht ;
Men kan er 't hart, waaruit hij komt, in hooren.
Dat is z}jn schoonheid en zjn kracht .

,V ~ic~?r~3r~?~?r~?c~c~r~r~c~2c~ac~c~cr~r~c~r•~ r~c~rrZcr~rr2v
TEMPUS ACTOM. - DANE v00R LOON . - $IJ MET GRAF ENZ.

TEMPUS ACTUM .

Verbeelding keert zich naar 't Weleer ;
Zoo als ztj 't ziet, wenscht zij 't ons 'weer ;
Maar kwam bet weder zoo als 't was,
't Bedrogen hart verwenschte 't ras .
DANK VOOR LOON .
Als ik mijn zangen tot uw oor,
Neen, tot uw edel hart, mocht brengen,
Brak flu en dan een traantje door,
En kwam zich met uw glimlach mengen :
Heb dank daarvoor !

S
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Geen schooner loon dan zulk een traan,
Zacht opgeweld nit zuivre, bronnen!
Een kleine ziel doet wemig aan ;
Een groote, geeft zich gaarn gewonnen .
Diep voelen is geheel verstaan ;
Verstaan wat kracht daar in een woord
Een toon, een nadiuk is gelegen.
Oe ziel verstaan uit wat men hoort,
En hooren, ook wat wordt verzwegen
Of in onzichtbre tranen smoort .

C

C4

BIJ HET GRAD
EENER zEYENENTACHTIGJAItIGFE .
Na tienmaal acht en zeven jaren,
Is bier dan 't einde van de refs !
De school des levens had haar eisch ;
Niet langer moest de dood haar sparen.
Drie Zusters, voor den troop van 't Lam
Haar voorgegaan rinds vele dagen,
Behoeven langer niet to vragen,
Of zij, ook zij, niet eindlijk kwam?
Een liefde, tot den dood getrouw,
Deed in den dood haar uitgeleide,
Gerust, dat wat de grafkuil scheidde
De hemel weer vereenen zou .

r

Zij oogt haar na met kalm gelaat,
Bij zacht herdenken, stil verwachten,
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AB IBATO . - TWEE VIJANDEN . - DE BASS-ROCK UL

En houdt maar alti,jd in gedachten
Dat eerlang ook haar uurtje slaat .
Och seders uurtJen is bepaald ;
Geteld zijn ells onze oogenblikken ;
Gelukkig die, als de avond dealt,
Nlet echroomt de klok to hooren tikken~
AB IRATO .
Hen, die de rebel moedig trekken
Om zich perfors to doen verstaan,
Ziet menig mensch met eerbied aan .
Maar overtuigingen to wekken
Door nens en ooren of to slaan
Zon dat juist wel zoo heel good gaan
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TWEE VIJANDEN .
0 G j die waarheid wilt, hob kraeht van ziel, woes man!
Verwin part~jdigheid, en ook - de vrees or van .
DE BASS-ROCK
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BIJ DE KUST VAN SCHOTLAND .
(Reisherinnering)
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The air was diskit with the fowiis
That cam with yammeris and with yowls.,
With skyrking, screeking, ekrymming scowl! ;
And meikle noyis and shouter.
DUNBLS.

De meeuwen vliegen om de Bass ;
De Bass is voor de meeuwen ;
Schere ook eon enkel schaap haar gras,
De Bass is voor 't gevederd ras,
De Bass is voor de meeuwen .
Daar heeft, voor tal van eeuwen,
Eon burchtslot op haar kruin gestaan :
Hot is, hot moest tat purr vergaan ;
De Bass is voor de meeuwen ;
Voor kap- en mantel-meeuwen,
Voor zilvermeeuwen blank en fi'n
En wet or moor voor meeuwen z fin,
Zich pluizende in den zonneschijn,
In rep en roer bid 't jagen
Van storm en onweersvlagen
'
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DE BASS-ROCS BIJ DE RUST VAN sCHOTLAND •
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Die met burs uitgelatenst wen
De sterke rots niet wanklen does,
De Bass-rots van de meeuwen .
Z}j krjschen er en schreeuwen
Zii dwarlen neer, zij stuiven op,
Lid wervlen om haar woesten top,
Als beedlaars 1 ) om de hovers ;
., Z}j roesten in haar kloven ;
Zip makers, bij en ver van 't nest,
Haar rauw esteente wit van me
Van onde en tot boven ;
Z voeden, brekende uit hun dop
) et spitsen neb en harden kop,
Jaar uit, jaar in, de jongen op,
Die weer met de ouden vhegen'
Of op de golven wiegen,
Of scheren langs bet ruime sop,
Dat, als met donzen pluimen,
Rondom haar voet komt schuimen,
Om wat haar fel en scherpziend oog
Zich wenschlijks uitzag van omhoog
Te slikken zonder smaken,
En vliegend buit to makers
Al wat haar gele snavelspits
Van dood of levend vleesch of visch
Bestippen kan en raken,
Om, wederkeerend van den plan,
Als of bet voor dit gulzig ras
Ter spijsverduwing noodig was,
Op nieuw to zwermen kris en kras,
Links, rechts, voor, achter om Rots Bass
Als spreeuwen om de n daken . . . ,
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Wat daken, en wat spreeuwen 1
De Bass is voor de meeuwen .

,,

Poor de meeuwon niet aiieen, maar voor ails snort van zeevogels, bepaaldelljk
ook voor den z, g. Jan van Gent, een rotspelikaan, die z{ln wetenschappel ken
naam, Sula Bassana, aan de Bass-rock ontleent . Solan-goose noemen hem Schotten
en Engelschen,
,,The Bass is an island, or rather a tremendous rock, about [400] feet in height
starting out of the sea, just opposite the formidable castle of Tantallon, upon the
shore of East Lothian. It is about a mile in circumference, and is conical on the
one side, presenting on the other an abrupt and overhanging precipice. It may
well be termed n An island salt and bare,
The haunt of seals and ores and sea-mews' clang".
Upon the top of the rock gushes out a spring of clear water, and there is
verdure enough to support a few sheep . But its chief inhabitants are sea-fowl, in
') gollicitanten,
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DE BERGEN VAN ABERFELDY .

such immense quantities, that they literally darken the air, when the discharging
of a gun puts them on the wing. They are of all sizes that swim the sea, and
scream in all varieties of notes . To visit the place at sunrise, when all the
feathered tribes are preparing to take wing, gives one of the most extraordinary
sights which Scotland affords
."
WALTER SCOTT,
Prov. Antiquities of Scotland.

1
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DE BERGEN VAN ABERFELDY .
EEN LIED VAN ROBERT BURNS .

Een bezoek aan Aberfeldy (Perthshire) en zUn waterval
(Falls of Moness) gaf mu lust daze coupletten tot een
aandenken to vertalen. Burns schreef ze, volgens z jne
eigene verklaring, op de plaats zelve, standing under
the falls", in Sep . 1787, naar hat motief van eon cud lied .
The Bark : of ribergtldy (Aberdeenshire) . De water al as
Aberfeldy vereenigt al wat men in eon waterval verlan .
gen k an. HU bestaat nit drie vallen, die rich door east
nauwe kloof, over zwarte bazaltklompen heen, en tux
schen de weelderigste vegetatie door, bruisende en sehui .
mends naar beneden spoeden. Op verseheiden plaatsen
raakt hat loover van de tar wederz$jde groeiende boomen
(veelal berken) aan elkander. De onderste val bestaat nit
een reeks van kleine vallen, die een smallen stroom vormen. De middelste is de schoonste . Men vergat niet mU
daarbtj de bank aan to wUzen, waarop gezeten, Burns
zjjn lied zou hebben gedieht . De bovenste, op ongeveer
veertig minuten afstand van den voet der kloof, komt
loodrecht met een storting van zeventlg voet naar hensden . - Hot lied van Burns sehetat ze alle due achter •
eenvolgens, naar hot leven .
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KOOK.

ZOet

lief mains, wilt gad ,gaan,

Walt gij gaan, met mij gaan,
Waar Aber feldy s her ken staan,
Aberfeldy's berken ?

De Zomer bloeit met gullen lack ;
Het stroompje ruischt zoo b1 j hat mag ;
Kom, sli,jten wjj den langsten dag,
Bij Aberfeldy's berken!
Het klem gevogalt zingt zJi n lied
Waar 't hazelloof ziJ n sehaduw biedt,
En 't vroolijk door de takjes schist,
Bij Aberfeldy's berken,
Maar t bergpad rjjst . Hoe schuimt, hoe zwelt)
De stroom, die langs den rotswand spelt,
Waarover 't geurig lommer halt
Van Aberfeldy's berken.
G

,
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Q$BHNII$ U IN HEN NEVEL NIET . -- HUNST QEEN NABOOTSING, ENZ .

der klip, op roosjes prat,
Schouwt near op 't loodrecht stortend nat,
Wiens wolkend stofschuim frischheid spat,
op Aberfeldy's berken.
De kruin

Pat geld en goed nu vall' zoo 't vall',
'k Weet wren 't geen zuchtje kosten zal!
Gij en m jn liefde zjn m }1 't al,
B~ Aberfeldy's berken!
VERHEUG U IN DEN NEVEL NIET .

Verheug u in den navel niet,
Omdat uw oog dien kan bemerken .
De zuivre lucht, die niemand ziet,
Ziedaar hetgeen uw kracht moat sterken .
Niet wat zich zien en tasten doet :
't On-zichtbre doet ons 't meeste goed.
KUNST (SEEN NABOOTSINa.
Neen, Kunst is geen herhalen der Natuur ;

Dat zet geen hart in gloed ;
Niet aan wat is, maar aan wat wezen meet
Besteedt zjj licht en vuur.
ZELPBEWUSTZIJN .
Wat is n4J n Ik ? Een wetens Zien,
Een wetens Hooren, Rieken, Smaken ;
Een wetens Denken bovendien,
Dat een besluit west op to waken ;
Een Z jn, dat zijn ondeelbaarheid
Erkent door wat hat onderscheidt,
En zelfs zijn droomen west to schiften van zjjn waken.
MALCONTENT .

Al wat gij ziet, strekt u tot ergernis ;
Het bests, schoonste, lief~te heeft gebreken,
Te groot, to veal, to gek om van to spreken !
Niets deugt bij u dan 't geen onmoogl}jk is.

lob
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TtSSCREN BE EEG L8 . - ALTEENATIEF . - GEEN NOOD, EEL

TUSSOHEN DE RBCTELS.
,Tussehen de regels lezen" sta u vrj ;
Maar daar niet naar to luistren, staat aan i4 .
Vervalsching is 't, of looter fantazy.
Wat zwart op wit staat heeft beteekenis ;
Niet wat vermoeden, gissing, argwaan is .

Dat 'k
Daar
Want
Is uit

ALTERNATIEP .
ALE . . . .
inj bedroeve, of n4j verbaze,
last gig n4j de keus slechts van ;
wat gig schrjft, geleerde man!
den booze, of uit den dwaze.

G-EEN NOOD .
De God, door wise wj levee,
op wise wj ons verlaten,
Zal ons niet overgeven
Aan mensehen die ons haters ;
Hj zal ons niet doers bukken
Voor zorgen, die ons drukken,
Voor rampen, die ons dreigen ;
Daar zjn geen ongelukken
Voor hen, tot wie in guest zich godlijke oogen neigen .
Daar 's troost bi,j iedre Smarts
Daar 's kracht tot alle lijden,
Zoolang 't geloovig harts
In God zich kan verWjden.
Maar alles is verloren
En alles gaat bezwaren,
Waar 't hart zjjn God last varen .
't Geluk is slechts beschoren
Aan hen, wier oog op God, ale op hue God bljjft stares,
UIT EEN STUD .
stuk is de man ."
hit een slechts?
,,Slechts nit un."
Is fraai, mite 't gene stuk geen kurk zjj of een steep .
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88ING VAN DENSBEBLDEN . - ONDERZOEHEB, VERZOESER, ERZ.

KRING VAN DENKBEELDEN .
Een kring van denkbeelden? Wat is 't
Dan een denkbeeldige kring 2
Maar, is 't niet zonderling'1
Denkbeeldige kringen zijn tussehen ons
Juist de alleru*r lclijkste cordons ;
Er in of uit to komen De proef wordt niet genomen.
ONDERZOEKER, VERZOEKER .
Ik eer uw christelijk bedoelen,
Maar last m j, bid ik u, met rust .
Mij telkens aan den tand to voelen
Geeft mid tot bijten boozers lust .

S

AAN MIJNE TWEE
NOG OVBRIGN Z 7STEBS.

Eens waren wij een kring van zeven
Urie broers, veer zusters waren w}j ;
Niet dan een drietal is gebleven,
Mien heve zusters, gj met mjj .
Het was de jongste van ons alien,
Een bhjde bloem van twintig jaar,
Die 't allereerst ons moest ontvallen . . .
Hoe lang alreeds beweent gij haar!
Toen de oudste ; een hove gade en moeder,
Zoo rijk begaafd, zoo hoog gesehat ;
Uw tweede, straks de derde, broeder,
Ter bents van hun levenspad,
One levenspad begint to hellen ;
De tijd des avonds nadert vast ;
Och mochten we onze dagen tehen
Zoo als het wijzen lieden past!
Nooit heeft de liefde last geleden,
Nooit tweedracht tusschen ons bestaan ;
Die voorgegaan zjjn, zjjn met vreden
Van onze zjJde weg egaan .
Zoo zal het blijven by die bleven,
Totdat de laatste stond beslist ;
Het hart, dat God one heeft gegeven
Is onbekwaam tot broedertwist .
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DE MANREN VAN HoMERUS .

KEN

u

zsLVUx, Exz .

Wiens uurtje zal flu 't aerate komen?
Aan mij de beurt, naar 't jarental .
Maar als wij 't gees van drieen schromen,
Zoo is er troost hat vall' hoe 't vall' .
Dan zien we elkander aan b j 't scheiden
En zeg en : GODS wil moat geschien
Wat wil in 't leven dikwijls zeiden
Dat geldt ook nu : „Tot wederzien 1"
DE MANNEN VAN HOMERUS .
De mannen van Homerus storten tranen ;
Op z}jn Olymp klinkt s oms een gul gelach .
w", die ons helden die one godes warren,
w}j brengen onze grootheid aan den dag,
Door ons van lachen en geween to spanen ; Hoe later mensch, hoe min men mensch ziyn mag.
KEN U ZELVEN.
't Is wiles alien niet gegund .
Niet wet g j WILT, maar wet g}j KURT,
Bepaalt de mast van 't vruchtbaar leven .
Gelukkig die 't bereikbaar punt
Niet, vruchtloos, wenscht voorbil to strevenl
Die naar 't niet hem gegeevne tracht
Verspilt z}jn t jd, vernielt 4jn kracht .
GODS KENNEN EN GOD KENNEN .

(Zie I. Kor. VIII :3 .)

Het kennen Gods is liefde •in-waarheid-en-in-dead.
God kennen gaat zoo ver als onze liefde gaat .

PROEF MIDDEL .
Indian ge uw hart wilt hoeden voor versmoring
Van 't diep gevoel van uw ellendigheid
Zoo sta eens stil bij 't onderscheid
Van 't been dat hart gevoelt en zeit,
Big 't bidden in den nood, en 't dank~n voor verhooring .

GELIIB$RECEPT. - AAN HENDItIR !CONSCIENCE. - ONMOGIELIJHE EKE.
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GELUKSRECEPT .
Begeer geen al to groote dingen,
Poog noon jets met geweld to dwingen,
Hoop veel en steeds, maar met geduld,
Zoo gjj gelukkig wezen zult .
.A.AN HENDRIK CONSCIENCE,

in het Album, hem door guest- en Lettervrienden vereerd, bU 't versehijnea
van zijn Uonderd~te Boekdeel,

Conscience, honderdmaal de vriend zjjns Volks gebleken,
Der Fraaie Lettren en der Deugd,
Leze in eens Kunstbroers naam dims vriendschap, en een teeken
Pat hid zich in zjjn Eer ale in zijn Werk verheugt .
1881 .
ONMOGELIJKE DEFINITIES .
Spaar vrjj uw moeite, wijze man!
Uw vlijt is overbodig,
Wat niet omschreven worden kan,
Heeft geen omschrjjving noodig .
Noem 't bjj den naam : then 't altjjd droeg ;
Dat slechts is moog1jk en genoeg.
LOF .
Lof verdienen en ontvlieden
Is het werk van wijze lieden.
OP MIJN PORTRET
DOOR
THER]SE SCHWARTZE.

,,Die oriendlijkheid voegt bij geen tabberd", roept men luid.
Och, last mij vriendljjk zien! Trek eer mjn tabberd nit.
HET LIJDEN VAN DEN JONGEN WERTHER
Volgens TRACHERAY.

Werther minde zijn Charlotte
Meer dan hjj kon exprimeeren Bij hue eerste ontmoetlng zag hij
Haar de boterhammen smeren .
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BE HIELEN EN DE WIELEN EN DE $AND VAN ' T LAND.

Een getrouwde vrouw werd Lotte .
Werther was een extra-baste
Voor geen duizend golden zoo h j
Jets doer dat de zeden kwetste .
Werther zuchtte, kwijnde, loensde,
Werthers hartstocht kookte en blaakte Tot een kogel door zijn hersens
Aan dit spel een erode maakte .
Lotte, b, j d' ontbijtdisch staande,
Zab zjn hjk haar dear passeeren Alt" d even onberispl}jk,
Beef zij boterhammen smeren.

DE KIELEN EN DE WIELEN Eli DE RAE
VAN 'T LAND .
Vaderlandache Feestdronk .

De bekers vol geschonken,
Geheven in de hand,
En de oude dronk gedronken :
De Kielen
En de Wielen
En de Rand
Van 't Land!
U moat die baker golden,
op kr}jgs• en handelsvloot,
Zeerobben, wakkre helden!
Door u werd Neerland groot.
De bekers vol geschonken,
Geheven in de hand,
En de oude dronk gedronken :
De KIELEN
En de Wielen
En de Rand
Van 't Land!
Den Landman en den Veeman,
Die d' akker meat of ploegt,
Hem dankt de rijke steeman
De rust die hem vernoegt.
De bekers vol geschonken,
Geheven in de hand,

GELD.

En de oude dronk gedronken :
1)e Kielen
En de WILLEN
En de Rand
Van 't Land!
Maar burs, die ons behoeden
Door kennis, kunst en vljjt,
Voor zee en watervloeden
Zij heel ons hart gewijd!
De bekers vol geschonken,
Geheven in de hand,
En de oude dronk gedronken :
De Kielen
En de Wielen
En de RAND
VAN 'T LAND .

GELD .

,T}jd is geld, en geld is 't al
,,In dit aardsche jammerdal ;
,'t Is voor 't geld slechts dat wij !even .
„Zij dan ieder ademtocht
,Tot den diersten prigs verkocht,
,En er nimmer aan gedocht,
„Iets omniet to geven.
., „Geld is 't al, en tijd is geld ;
,R~lk z}ln is bonorum summum .
„Carpe diem I Carpe nummum 1
„Flora ruit ! 't Levers
uw dagen, tel uw geld!
,Sine lucro nulls dies!
„Ante mortem nulls quiesl
T Z}j bet !even lang of kort,
„Best leeft die or rijkst in wordt"

melt!Tel

Dit, als lets bet heeten mag,
Dit is 't liedJ'e van den dag,
Onder hoog- en Iaaggeboren .
'I; Wordt gezonaen zacht of luid ;
En de handers brengen 't uit,
Poogt men 't in de keel to smoren .

IV.

WEBS PItOOLIJE. - UIT PLATO .

KERSTZANG.

WEES VROOLIJK .
Wees vroolijk! Vroolijkheid is kracht,
Is kracht tot arbeid, kracht tot deugd.
Daar Wordt niets goeds, niets groots volbracht
Dan b j een innerl eke vreugd .
Een treurig hart maakt dot, verzwakt.
Een schreiend oog ziet ver noch klaar.
Gebogen, ataat g}~ Wankelbaar,
Met al wat in u is geknakt.
Vergt zware ramp of groot verdriet
Een bittren traan van droefenis ;
Betaal dien tol ; maar kweek tech niet
Wat in zlchzelf slechts doodljjk is.
Het lijden heeft 4jn nut en vrucht ;
Het lAden, maar het kwjnen niet ;
't Veerkrachtig 1ijden, dat niet zucht,
Maar met een glimlach opwaart ziet,
Zich keert naar 't licht, dat troostrijk straalt,
Waarbij de vrucht van 't leed zich zet ;
En dat, waar 't diep in 't , harte daalt,
De kracht verhoogt en d' ewer Wet.
UIT PLATO .
(Zie z}jn (orgias .)

Zoo ik een vijand had, en 't vrijstond aan den haat,
Van al Wat onheil heet hem 't ergste toe to wenschen,
Ik wenschte hem onsterflijkheid in 't kwaad,
En in Wat dwaselijk geluk heet b}j de mensehen .
Misdadig wezen is rampzalig, sterveling!
Maar 't ongestraft to zijn, als vloekbaarst lot to vreezen .
Uw grootst geluk moet schuldeloosheid wezen,
Maar, na schuldloosheid, tuchtiging.
KERSTZANG .
801 Dens invlct is .

Het feest van de Onverwinbre Zon,
Dat vieren w j, en zmgen!
Een nieuwe licht- en levensbron
Komt door de wolken dringen .
0 Zonne der gerechtigheid!

AAN GOD . - AAN DR CRITILH .

Hoe hebt ge uw stralen uitgebreid,
Hoe schittren zll en schijnen,
Dat nacht en mist verdw jnen.

Vaart henen, nacht en duisternis!
Vaart heap met uw verschrikking!
De morgen, die verrezen is,
Brengt blijdschap en verkwikking,
Wij zien, o God! wij smaken 't licht
Van uw genadig aangezicht,
W voelen ons hat leven
En levens-vreugd gegeven .

Ga voort, vervolg aan 's hemels traps,
Uw pad, en schiet uw stralen,
Heidhafte Zon! met schitterglans
Ver over berg en dalen!
Niets dat zich aan uw gloed onttrekk'!
Verlicht, verwarm, beziel en wek
De gaven en de krachten,
Die op uw koestring wachten!
AAN GOD .
Al wat ik heb, en ben en kan,
Zij in uw hand gegeven!
Mijn gade en kroost, mijn wereldsch goad,
Mien vleesch en bloed,
Mjjn hoofd, mijn hart, mijn leven!
Wat heb ik, dap nit uwe hand?
Wat ben ik, dap afhanklijk?
Pat kan ik, dap in uwe kracht,
Mensch zonder macht
Zoo nietig als verganklijk?

Maar die zich zwak weet, voelt zich stark
In U, o Heer der Heeren!
Die alles in uw handers geeft,
Geruster leeft
Dan die zich dapperst weren,
AAN DE CRITIEK .
oed to doers uw onvermengd bedoelen,
En kleeft er praal- nosh vitzucht aan :
Doe wat gebrekkig is aan wie u least gcvoelen,
Maar wat voortreflijk is, veretaan .
Is waarl}jk
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EEN RECENSENT. - VOELHoktENS . -- ALLl~ENSP$AAK ENL.

AAN EEN RECENSENT .
Hots kweet ge u van de task, die u ward opgedragen?
Gaaft gij verslag van 't werk, of hebt ge uw man verslagen?
VOELHORENS.

G }j hebt ze wel, of hebt ze niet,
Maar kunt ze uitbotten does, noch waken ;
Er sans b j coeval aan to raken,
Is jets dat nlmmermeer geschiedt ;
Gjj least ze niet uit boek of blaren ;
Zij komen met Been ambt of jaren ;
Door schoonheid, schatten, edel bloed,
Door niece, wordt hun gemis vergoed ;
Niets dat hun task kan overnemen ;
Waar zij ontbreken, daar vergist
Zich kloeke w}lsheid, schrandre list ; Een ding alleen kan niet bevremen :
Men mist ze, en voelt niet dat m' jets mist,
ALLEENSPRAAK

TAN ZEN WIJSGEERIG KUIBEN, PAS UIT DEN DOP,

Zeer vreemd, voorwaar! Bjjzonder zonderlingt
Nochtans verblijd ik mij in deer verandering :
Het duister van den kerkerdop verdwenen,
En mjjn gedachten, vr}1 ge1jk mjjn beenen,
Zich roerende in een onbegrensden krmg!
Niet langer zoo onredzaam ingepakt ;
In staat tot onderzoeken, tot betoogen,
Waarnemen en doorzien met klaarziende oogen,
En, zoo zich harde knoopen opdoen mogen,
Die opgelost of, moat hat, doorgehakt!
Zou een vri~ denkend kuiken 't kuikenleven
In twijflan sl}lten, daar 't met twijflen aanvangt? Neen!
't Probleem moog zwaar zjjn, dat zich opdoet voor mien schre n
Ik ban geen kuiken om hat, op to geven Ik ban niet blind ; wie blinddoekt mij? Niet een .
Laat zien! hit 's de aerate vraag : Hoe was ik ingekomen
Waar 'k uitgekropen ban? De tweeds is : En van waar
.swam, ik daar in? De derde : Waarom daar
Niet eerder -uitgeracakt?'k Beken hat : ver van klaar
Is mij dit drietal raadsels . Zou i'k schromen
Het onder 't oog to zien? Neon! Laat mij peinzen

nar

GEEF MEE.
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Hoe weed ik dad ik ooit geweest ben, waar ik zeide
Dat 'k uitkroop? Neen, voorwaar! hoe grondiger ik denk,
Hoe min vertrouwen 'k aan eene onderstelling sehenk
Zoo stuitend voor mijn rede en zelfbewustzijn beiden,
Met recht in opstand waar 'k mijn kuikenwaarde krenk . . . .
Onmoogljk! Ix, met lijf en beenen, snivel, schaehten,
En vlerken, en did machtig hoofd,
Die werkplaats der diepzinnigste gedachten,
Eens in zoo vuil een dop ! . . . Een slechthoofd die 't gelooft!
seen, neen! Laat andren zich met schijn van waarheid paaien ;
1k ben geen kuiken, dad m' een rad voor 't oog kin draaien,
Maar dad bij licht van eigen rede ziet,
En wit ik niet begrilp, geloof ik niet .
Doch van waar kwam ik din ? Dien doolhof uit to komen
is zoo gemaklijk, niet ; is deksels zwaar. Maar zaeht!
Natuurl}lk is daar van nature een kracht,
Een vormkraeht, alles vormende nit atomen,
Die, ergens in de ruimte, en onverwaeht
(Ook onbedoeld, dad spreekt!) bijeengebracht . . . .
Gebracht? Wat zeg ik? niet gebraeht, gekomen,
En, naar de ontwi clcUngswet - (dad schrikbeeld van de vromen,
Maar sleutel van 't heelal) - ontwikkeld, - duizend jaar Et cetera . . . . Daar hebt gij 't. 'k Zie 't zoo klaar
Als dees mijn news-tip met did oogenpaar .

Wat hoor ik daar? Mijn moeder kakelt tegen! . . .
Daar is ze een oudje voor eu ~ wemig aan gelegen ;
Ze is diep onkundig, ver ten achtren, en veracht
('t Vooroordeel toont in haar zijn kracht)
Het nieuwe, ale ik het oude, nit alle macht .
Hoor haar eene leutren! ,,Diepe denker, stoute spr •eker!

Wit zoudt gij wezen dam een dwaas? 'k Zie 't bij uw tacit,
Zoo klaar, zoo duidlijk en zoo zeker,

Als aan uw achterst dit fragment van d e eierschaal !"
Voortrefl}jk ! Dit fragment ! Uw achterst ! Wij herkennen

't Mallootig b~jgeloof van suffe moederhennen,
Dat altljd zien wil wit het ziet!
Voor mjj, hoe 'k mij bevlijt om langs mijn news to staren,
't Doet me aan rn}ln achterst' sehaal noch schaalsgelijk ontwarea
En 'k bl jf standvastelijk met kuikenmoed verklaren :
'
Wat ik niet zie, geloof ik niet.
Ziaa r het Engelsch.
GEEF M EE .
Geef mee, geef toe, geef op, laid los,
Waar 't eigen reeht geldt, eer of goed,
Waar ruwheid, hebzucht, overmoed
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LAAT DE LEER VOOB 4NDBEN STAAN .

6

Uw nadeel zoekt ; gefnuikte trots
En afgunst, met geweld of list,
U afbreuk doet, uw room betwixt!
Mijn Christenmensch ! veel beter is 't
Dat ge onrecht lijdt den doer .

S

Maar sta voor 't recht van andren pal.
Verweer de weduw, wreck den woes
;
Ken eigenbaat noch menschenvrees,
Waar 't hun bescherming golden zal ;
Verdedig d' aangevallen vrmd,
De zwakke vrouw, list weerloos kind!
't Is de eereplicht, waaraan geen Man
Van eer zich weigren kan .

~J

S

LAAT DE LEER VOOR ANDREN STAAN .
S

Laat de leer voor andren staan,
Daar gij langs zijt opgegaan,
Om zoo schoon een vrucht to plukken,
Ale een mensch kan adeslaan
Zonder mnig zielsverrukken

Wi Js den dwalende list pad,
Dat uw wijzer voet betrad,
Om den doolhof uit to komen,
Die ook u verbijsterd had
En een wis verderf deed schromen .

~;

Toon den sukkelaar 't race t,
Dat gij tegen krankheen hekt,
Die hear aantocht merken laten,
Eer de kwaal een toestand schept,
Dat geen medicijnen baton .
Ze niet met een koel cleat :
+'lk most weten wet hem beat,
,wet hem uithelpt, of doet slagen .
Reik de hand tot read en dead,
Wear een oog die sch}jnt to vragen.

r
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ECHTPAAL -- ZIEL$VERHEFFING . - GROOTHARTI(, ENZ .
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ECHTPAAR .
As unto the bow the chord Is,
So unto the man is woman,
Though she bends him, she obeys him,
Though she draws him, yet she follows,
Useless each without the other .
LoNoszi ow.
The song of Hiawatha.

De vrouw is voor den man, wat voor den bong, de pees,
Z}1 buigt hem, maar gehoorzaamt hem ;
zjj trekt, maar dient hem steeds.
To zaam een nuttig paar,
Is zy nets zonder hem, en hij nets zonder haar .

w

ZIELSVERHEFFING .

Verhef uw ziel! Laat haar ten hemel stjjgen,
Terwjjl uw voeten nog op aardschen bodes staan!
Doch met om, duizlend van verrukking, seer to zijgen,
Maar om to kloeker voort to gaan.
GR00'I'HARTIG .
De bloodaard beeft voor 't geen den held verheugt .
Eon groote ziei versmaadt to kleihe vreugd ;
't Genot der rust kan z}j goon heilstaat heeten ;
Z1
} hoeft eon vjjand, om haar kracht to metes,
En rampen, tot beproeving van haar deugd .
STEL TEGEN DRIFT GEEN DRIFT .

Stel teen drift goon, drift, maar wacht uw tijd en duik!
Do hartstocht is geen kracht, maar krachtsverbruik .
WAT DE NATUUR BEDWINGT .
Wat de natuur bedwlngt on ~erken zet,
gas geen natuurkracht zijn ; is wil, goon wet.
PESSIMISME .

Gij klaagt : ,hot loves heeft nets zoets,"
Nadat go u eerst met voile teugen
Door zingenieting list verheugen -Is 't ook de haarpijn na den roes?

S

J
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vs~:EZE DES DOOUS . - GE4OLG}TEM K1hu . - OS SUBLIME, EEZ .

VREEZE DES DOODS.
Waarom den dood gevreesd, den stervende beklaagd?
Diets wordt een proof des doods dan wat hem in zich dray gt .
GEVOLGTREKKING .
'k Voel m}"~ al samen vrij ; gedrongen ; en verplicht .
Wat zegt dit dan : daar is een God, en een Gericht?

S

OS SUBLIME.
;
die
tijd is lang geweest ;
Geen os SUBLIME meer
teen God ; goon Geest ; geen Menseh ; nog slechts eon schrander
(Beast . . . .
--- 't T aarvoor gj boeken schrjjft en die hat, hoopt gj, least .
COELUMQUE TUERI.
Geen blik meer naar omhoog ; geen opzien naar bet Licht •
Maar duiken in de Stof, met lenzen voor 't gezicht . . . .
'

G

En dwepen met de

cEL,

wie ge ales zjjt verplicht,

T
HET LIED VAN
DE CEL .

G

S
S

Hoezee! wij komen uit de Cel,
Wj meisjes en wjj knapen,
En uit dezelfde eel nag wel,
Met schimmels, oesters, apenl

J

't Ging immers langs een rechte ljjn,
Van 't mmste tot de meesten,
Tot waar eon epicurisch zwjn
De koning is der beesten !
-keur ving de schaakhng aan,
En, waar haar kunst bleef stake
Heeft wills-keur de rest gedaan,
Die van Loch of durft spreken ) .
N atuug

G
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S

G

variant : Heeft wetenschap ons borg gestaan
Poor schalmen, die ontbrekFn .

OPYLI=(IE4IDHEID. - VEEL PIJLEN . - OPSCHIS. - NIET TEN HALVE EKZ.

Hoezee ! wet groeit, wet vliegt, wet zwemt,
Het tam gedierte en 't wilde,
't Is al, met ons, tot nets bestemd,
't Groot Cellebroeders-gilde !
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OPVLIEGENDHEID .
Opvlie~end1eid vliegt over 't hoofd, en wordt veracht .
Oereehte toorn is kalm en doet op 't hart zjjn kracht.
VEEL PIJLEN.
Veal pjjlen stelt g j op uw boog
en schiet ze her en der ;
Maar hun punt is niet scherp
en zi,j dragen niet ver ;
Alleen door wet wind gaan zjj hoog.
Dies dient het niet gelaakt,
Dat van hun mooie veeren
G j 't meest hebt werk gemaakt.
OPSCHIK .
Wat is, bB schrale stof, een opgesmukte st}j1 ?
Een borate veder aan een botten pal.
NIET TEN HALVE .
Aanvaard wet God u ople t ganseh en gear!
Zwaar z~g het kruis : hat have is eens zoo zwaar .
VRAAGT GIJ.
g"
wet
die
in 't hart en op z"n bodem li
V
Dozeaee a plicht van niet to twia fln aan den plicht .
BLAF, TROUWE HOND !
Blaf, trouwe hood! wear nood is of gevaar ;
l aar last u uit uw hok niet peutren door misbaar .

t

a
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SPREUBEN . - AAN MIJN ZONEN .
SPREUKEN .

Wat fist kalm is, is fist groot ;
Wat fist koud is, fog fist dood ;
Wat fist laag is, is fist klein ;
Wat fist klaar is, is fist rein ;
Wat to zoet is, is fist zoet ;
Wat fist waar is, is niet good ;
Wat niet goad is, is fist w}ls ;
Wat to vroeg is, fist b" t}jds ;
Wat fist recht is, is fist krachtig ;
Wat fist matig is, fist machtig .
Die
Die
Die
Die
Die
Die

driest beweert, is fist geleerd ;
graag verkettert, fist bekeerd ;
apes aandurft, niet beproefd ;
groot mi8baar maakt, fist bedroefd ;
luide klaagt, heeft wejnig p}jn ;
minst is, wil de meeste zjn .
AAN MIJN ZONEN .

Wanneer hot graf mijn stof begeert,
Mijn ljjk gevoerd wordt Iangs de straten
En straks ter groove neergelaten,
Wat wereld zal ik achterlaten2 . . , .
Een wereld, waarin God regeert,
Een wereld, waarin God regeert,
Z }jn almacht als van ouds zal toonen,
Als alt}jd, b}j de oprechten wonen
pit z j uw kracht, uw troost, miJn Zonent
Bij al wat ergert, kwetst, en deem .
B}j al wat ergert, kwetst, en deem,
Bj al wat vallen zal en zinken,
Met valschen glans en kleuren blinken,
Godlasterljjk in de ooren klinken,
En oud of nieuwen afgod sort .
Een oud' of nieuwen afgod eer'
Het kroost fist nit n4jn heup gesproten,
Met heilig doopvocht overgoten . . . .
De stem behoorde U ; last de loten
Niet groenen den voor U, o Heer 1

LIEFDE NA DEN DOOD.

LIEFDE NA. DEN DOOR .
De liefde ontwaakt in 't menschlijk hart
Sterk, wear de Dood zijn werk gedaan heft .
Wie voelde 't niet met schaamte en smart,
Die eenmaal bij eon ljk gestaan heeft?
Dear lag hiJ , dien men had gekend,
En toch niet heel en al gekend had ;
Wie west? Men vreest het! Tot op 't end
In menig opzicht wreed mix-trend had.
Nu 4j,~n er oogen om to zien
Wat schoonst en best was in dat levee,
En sterke neiging bovendien
Om 't slechtste een beetren plooi to geve .
Nu is hot voor altoos gedaan
Met dat lichtvaardig vonnis vellen ;
Nu vullen wij 't gebrekkige aan,
Om 't nooit gebleek'ne to onderstellen!
Nu kunnen wij - wij konden 't lang,
Maar deden 't niet, in al die Karen! Het ergste ook uit den samenhang
Met iets belendend goeds verklaren .
Heel de inhoud van den liefdeplicht,
Dien we altijd kenden,, schaars betrachtten,
Somt tot ons met z}ln vol gewicht,
En blijkt zoo zwaar niet als w}j dachten .
Ach, waarom levenslang bestreen,
of slechts ten halve toegegeven,
Waarvoor het hart to pleiten scheen,
En dat Gods Woord had voorgeschreven?
Ach, waarom levenslang betwixt,
Wat we in een oo g enblik begrijpen,
Zoo ras een doode aan dien sofistin-'t-hart den gorgel toe komt knijpen?
Ach, waarom gij, die met ons leeft,
Is 't noodig dat go one gaat begeven,
Eer onze liefde u alles geeft,
Waarop gij recht had heel uw levee?
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WSL GFOND . - GBLOOVBN NN WETBN .

a&BN DO$L?

WEL GOED .

C

Wel goad, maar ruw."
Waarom dat nu ?
Is voor die oed z jn kan bet ruw z"n onverwinli k?
En zoo h~ 't wezen wel, waarom ookb niet bemin1 jk ?

~

GELOOVEN EN WETEN.

S

Gij west, en gaat mij ver to boven ;
1k west alleen maar to gelooven.

n

GEEN DOEL ?

SC
G

r

0~" zegt : ,Dat a1 wat is een doel heaft, is verzinseI
Van b}jgeloof, verbeelding, vroom ~evoel ."
1k zeg . Daar is een doel waar orde is, en t beginsel
Per orde is anders niet dan juist - bet doel,
a

s

a

S
S
S
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ZELFBAN.
UIT

WALTER C . SMITH'S
HILDA; AMONG THE BEOKEN GODS,

Als de doode1 jkste dwaling klinkt hat nu eens in m}jn oor ;
Dan wear is hat m}j alsof ik enkel evangehe hoor ;
lets wear 'k zelf in staat toe ware, den joist als 't geloof hot luidst
In m}jn 'hart spreekt van de liefde, the voor zondaars ward gekruist .
Maar den komt van achttien eeuwenweerde eenpaarge stem en schreit
,Wee den dwazen, hail den w}jzen maagden, in alle eeuwigheidl"
Mag ik op m jn hart vertrouwen, wear mu alles wederlegt?
HILDJ.

ZELFBAN.
Een ziel verlost van zonde en dood,
En rein van smet,
Kwam, waar zich 's hemels poort ontsloot,
Met steelschen tred.
Al de Englen zwegen stille .
Een glans lag op haar aangezicht,
Zoo vol en klaar ;
Maar ook een schaduw, bij dat licht,
Gansch wonderbaar.
Al de Englen zwegen stille .
Als de avondwolk, die zachtjes drijft,
Met goud omboord,
Maar schijnbaar onbeweeglijk blijft,
Zoo sloop zij voort .
Al de Englen zwegen stille .
Ontsluit de poort, ontsluit haar wijd!"
Riep Petrus uit .
,Zij is van smet en vlek bevrijd ;
Niets dat haar stuit ."
Al de Englen zwegen stille.
„Al kleeft mij smet noch vlek meer aan,""
Zoo sprak zj stil,
„Ik kom niet bier om in to gaan ;
, r 1k mag noch wil."
Al de Englen zwegen stille .

„Een blik slechts in de Stad, zoo schoon!

„Een blik voor mij
„Op 't Lam, dat in den gouden troop
„Zit aan Gods zjl !"
Al de Englen zwegen stille .

„Een galm slechts van bet Nieuwe Lied
„Tot 's Wmnaars eer!
„Van 't Levend Water, dat bier vliet,
„'t G eruisch, nlets meer !" "
Al de Englen zwegen stille .
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ZELFBAN.

,,Het ingaan staat niet aan m}jn macht ;
„Want ik most zijn,
„Waar een tot leed gedoemd geslacht
,,Krimpt in z jn pijn.'"
Al de Englen zwegen stille .
„En die hier inging mag tot char
„Niet overgaan,
„Hoe foltrend hem hun droef misbaar
„,Om 't hart moog slaan .""
Al de Englen zwegen stille.
„Die inging ; zucht nosh stomme smart
„Mag om hun nood
„Zich niet meer melden in zjjn hart,
„Hoe zwaar en groot .""
Al de Englen zwegen stille .
„Ik had twee broedren ; eigen bloed
,4s 't hart zoo dier ;
„Thane vloeken z j elkaar verwoed
„ln 't helsche veer."
Al de Englen zwegen stille .
„Hoe ion 'k de gouden harps slaan,
„Ale door mijn lof
„Zoo diep een weemoedstoon moest gaan,
„Die hen betrof?"
Al de Englen zwegen stile.
„Hoe nog beminnen wat versmacht,
„En zijn verblijd?
„Hoe loven, met m}ln gansche kracht,
„Ale 'k om hen ljd?
Al de Englen zwegen stille.
„0 Heerl jk straalt de Gouden Straat,
* ,Waar 't oog op blikt!
„De Boom, die in het midden staat,
r ,Geurt en verkwikt!"
Al de Englen zwegen stille .
„De Heiligen met kroon en palm,
„Hoe schittren zij !
„Hoe schoon en grootsch . hun zegepsalm!
„Maar niet voor
ll de Englen zwegen stille.

ZELFBAN.

„flier is geen nacht ; maar, waar geen dag
,,Is, moot ik heen ;
„Rampzaalgen troosten wat ik mag,
,In hun geween."
Al de Englen zwegen stille .
Sint Petrus zag haar toornig aan ;
Straf klonk zjjn stem : , .
,Mint gij den Heer, en wilt g}l gaan
,Zoo ver van Hem?"
Al de Englen zwegen stille .
,Mint

den Heer, die voor n stierf,
, n mijdt gij 't oord,
,Waar de eerkroon, die hij zich verwierf,
„Zoo schittrend gloom?"
Al de Englen zwegen stille.
,Die eons hier inging kept niets moor
, Waar 't hart naar haakt ;
Niets mist hij, want hier is de Heer,
„En 't heil volmaakt ."
Al de Englen zwegen stub .
„Zou 'k dichter b j mijn Heiland zijn,"
Was 't wederwoord,
„Met minder deernis voor de pjjn,
„Die hen doorboort?"
Al de Englen zwegen stille.
„Hem moor gelijken, nader staan,
,,Met min gevoel
„Voor hen, die in hun leed vergaau,
„In gindschen pool?"
Al de Englen zwegen stile.
„Verdroeg Hij niet de schande en smart
„Aan 't kruis voor mij,
„„Mijn zonde dragende op zjjn hart,
„,Uit medehj ?"
Al de Englen zwegen stub .
„Zou 'k dit vergeten, en aan Hem
„Ge1 ker zijn,
,,Slechts juichende met luider se :
„Hot heil is mijn?"

iv,

Al do Englen zwegen stille.
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VOS NON VOBIS.

BILDRRDIJS .

De Heer stood zelf dicht l) J de poort,
En hij verstond
Het diep gevoeld, ontroerend woord
Uit hares mood .
At de Englen zwegen stille .

S

Ontferming is een godlijk jet
In 't mensch1 jk hart ;
Dat, wear Gods Eenge mensch om werd,
Verzaakt hij niet.
A1 de Englen zwegen stille .
,0 Liefdrijk hart!" heeft hij gezeid,
r k Zal met u gaan.
-J' staat enkel heerlijkheid
,Ook ii
in macht niet aan."
Al de Englen zwegen stille .
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VOS NON VOBIS.
Ala de o s met al zi~ n kracht het akkerveld geploegd heeft .
Voor andren de oogst die opgaan mocht!
dls 't rustloos bijtjen trouw de rates vol gezwoegd heefta
Voor andren 't kostlijk honigvocht!
Voor andren 't nestjen, dat zip ophangt aan de klippen,
t Kiesch zwaluwtje van t Indisch strand!
Voor anderen de kus flier hove maagdelippen,
Waarvoor ge uw levee hadt verpand !
Voor andren t wild, flat door een maagren bond met woede
Vervolgd werd op de lange jaeht!
Voor andren 't voordeel van de rijmen, dear ge op broedde,
De eer der gedachten, die gij dacht.

Near Barbier .

BILDERDIJK .

Js de

C

r

't Verloorne gees wij zoeken en
,Wet diepst me ontviel -,Die ergsten, wien ik noodigst bee,
r Gaan me aan de zlel.
Li de Englen zwegen stille .

r
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Op n to vuren blijft aan de orde, maar los kruit
Bluscht gees onsterflijk levee uit .
lazing van . . . .
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OPRECHTHEID. - LIEFDES RIJEDOM, ENZ . 131

GEEN VERGELDEND GOD .
GOD mag geen recht doen ; recht wordt onrecht, als Eu straft.
Ontkomt gjj 't aardsch gericht, gij hebt nets meer to vreezen .
flea hemeLsche (in zoo ver daar sprake van kon wezen)

Is door 't moderne Weten afgeschaft.
OPRECHTHEID.

R Oprechtheid is voor 't minat een deugd van omen tijd ."
't is waar ; men vreest geen schande, en is de schaamte kwjt .
LIEFDES RIJKDOM.
God, over hoeveel hoof den
verdeeldet gij mijn hart!
En zoo ei• een zou zeggen :
Ik heb het kleinste parts"
Zij slechts een matig koortsjen,
een nietig leed zijn deel,
Terstond zal hij gevoelen :
,0 Neenn ik heb het heel ."
Is liefde zich to geven,
geheel to geven, dan
Bests ik zoo veel malen
als ik beminnen kan .
Vermenigvuldigd leef ik,
.
als ik liefhebbend leef,
Bezittende n4zelven
j
zoo dikwijls ik mij geef.
DRIFTIGE MENSCHEN GEEN VERRADERS .

,'k Ben driftig, maar Goddank! ook geen verrader!" Goed,
Zoo gjj noodwendig 't een, of 't ander wezen inoet .
±LJJ T OOG VERRAADT DEN MENSCH .
Het oog verraadt den mensch den vijand, en zijn does . .
Het vlamt, of veins! (maar •datg 't merkt), al schjnt h,
~ koel.
Schermmeesters leerden mli, had ik 't rapier getogen :
Volg dat uw 's vjands niet, maar zie hemzelf in de oogen.
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VB$L LEER IH BTEXUS .

PASBEND, y1AAft OOH G}EPA$T ? ENZ.

VEEL LEER IK STEEDS .
Veel leer ik steeds, dat , Ik niet west ;
Nog meer, waarin 'k mj had vergist.
PASSEND ; MAAR 00K GEPAST ?
Het zwierig kleed, waarin m' uw dochter ziet,
is passend - 't past haar, maar het past haar niet .

G
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QUERULIANUM .
Gel jk men zegt : ,Ik zoek, ik zocht,
Ik breng, ik brocht,"
Zoo zei men ook : „Ik werk, ik wrocht,"
Zoolang het yolk z jn teal verstond .
Thane hoor ik, nit geleerden mood
,Ik wrocht, ik wrochtte, heb gewrocht" . . . .
Nu ja! - een wangedrocht!
GODL000HENING .
De vraag near God wordt in uw boezem noolt gestild.
Gjj wordt belegeiil, door hetgeen ge ontkomen wilt.

S

S

DE DOOD VERZOENT .
De DooD verzoent . Dat we alien STEBFLIJH zijn
Bezweert geen str}ld, geen veede ;
Maar stervens-xooD, en stervens-PIJIc,
En $TEBVEN METTEBDAAD z}ln stappen tot den vrede,
,Die
Het Graf
uafmaakt gg oed, de Dood heeft de eer er van .

G
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WEL DUIZENDMAAL .
'k Herinner hem wel duizendmaal
,Z}jn duren plicht met kracht van teal
,of onmiskenbre wenken ."
Min vriend! gi,j kwelt vergeefs uw geest .
Wat nimmer is bedacht geweest,
gars niemand doers her-denken .

S

,,
a

PE88TAND EN HART.

GEEN VERGOEDING. - VERGt]SSING, EEL.

183

VERSTAND EN HART.
Als uw verstand,
Die dwingeland,
Uw hartsgeloof u duidt ten kwade,
En 't vonnis velt, dat u verplet
Zoek bast bij uitvlucht noch verzet,
Maar vraag alleen genade.
GEEN VERGOEDING .
(been nieuwe vriend vergoedt den vriend, die u verliet .
't Hart last zich troosten, maar zich schaadloos stellen niet

Ontleend.

VERGISSING .
,Dit trouw gelaat bedriegt niet!" riep ik uit.
En toch, 't bedroog ; die 't omdroeg bleak een gait .
Wat zeg ik flu ? , Vertrouw geen mensch meer" ? Neen !
,Vertrouw uw oog wat minder dan voorheen."
J . J. VAN OOSTERZEE,
IN DEN VREEMDE GESTOEVEN .
(Wiesbaden, 28 Juli 1882 .)

Altius egit iter.

H j ging op refs. Waarheen ? Wij dachten dat wij 't moisten,
Maar moisten 't waarlijk niet .
Op eenmaal bleak hoe deerlijk we ons vergisten,
Toen hj zijn reisgenoot verlegen achterliet.
Wat was 't? Z jn BESTS vriend, z}jn Heiland was gekomen,
En, ziende 't reiskleed dat hj droeg,
Had hij hem eensklaps meegenomen
Naar 't BETER vaderland, daar lang zijn hart voor sloeg .
Nu zien we elkander aan met stil ontroeren ;
Maar niemand keurt hat of al doet hat pijn ;
Want op z }j~n beurt wenscht elk to zijn
In 't goede land, waar hij zich heen liet voeren .
WASHINGTON .
Waar blinkt aan 't oog, van staren moe,
Dat ware grootheid vraagt,

IN RET ALBUM, ENZ.

¶

Bear BYxoN.

DAAR Is IETS TINTLI49 E L

Geen glorie die bevlekt is toe,
Of hoogheid die verlaagt?
In U hot eerst, hot laatst, hot best,
Mijn Cincinuatus van hot West!
Aan wien goon nijd zich waagt ;
Die one een bloc in 't aanzicht drijft,
Omdat g j de Eenge 4jt en b1 jft.
IN HET ALBUM,
MEVROUWE

BOSBOOM - TOUSSAINT

AANGEBODEN OP HAAR ZEVENTIGBTEN VERJAAUDAG,
18 Sept. 1882.

6

Van die tienmaal zeven jeer
Hebben gjj en ik elkaar
Meer Aan zestienduizend dagen
Vriendscha achting toegedragen,
Heeft, b blond en grijzend haar,
't Hart one a~ltijd warm geslagen
Voor wet Schoon is, hoed, en Waar.
En zoolang mi,~ n adem gaat,
Mij 't verstand de dingen last
In hot rechte licht beschouwen,
Zal ik haar in sere houen,
Die, dear ze }jdlen lof versmaadt,
Van de Nederlandsche vrouwen,
Op den top der sere staat .

a

DAAR IS IETS TINTLIGS IN DIE OO EN .
G

S
G

Daar is iota tintligs in die oogen,
Jets donzigs op die rozewang ;
Dear gloort .iets wonders of de tippen
Dier vriendhjk lachelende hppen,
Bereikbaar door penseel noch zang .

Dear klopt een hartjen in then boezem,
Zoo vol gevoel, zoo zacht en good,
Ioo rein in wenschen en begeeren,
Zoo buigzaam voor den wil des Heeren,
Dat die hot kwetsen kon of deren
Zichzelf geheel verachten most.
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INVLOED .
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VARIIS MODIS-MALE PIT, ENL

INVLOED .
Die invloed hebben ken en wil, bedenke steeds :
Daar is lets sterkers dan mijn Invloed : de invloedvrees .
VARIIS MODIS-MALE FIT .
Gij wilt slechts blindelings gelooven,
En schuwt het onderzoek, en ducht er d' uitslag van .
,Het mocht u de gerustheid rooven!"
Maar dit is uw manier van twijflea, beste man.
BEKEERING OF BEKEERDHEID .
Wel hem die zich bekeert en blijft bekeeren . 'k Acht
Bekeering hoog, maar hood bekeerdheid voor verdaeht.
VACANTIEWERK.
De tijd moet ons niet altijd kort,
Behoort ons somtijds lang to vallen,
Opdat er tijd gevonden word'
Voor wet het noodigst is van alien ;
En daarom dient er niet gemord,
Mijnheer met groot beslag van taken,
,Wear gij niet nit of door kunt rakenl"
Zoo God u eens op 't ziekbed atom,
Om voor dat noodigst pleats to makers.
THE PEN IS MIGHTIER THAN THE SWORD.
,De pen is machtiger dan 't zwaard"
Heeft hij verklaard
Wiens pen reeds merklijk wordt vergeten ;
Maar toch, dit woord is alles waard.
Hoezee, hoezee! mien prulpoeten!
De pen is macht,ger dan 't zwaard .
De pen ; uw pen ; die stalen punt,
Die g}j vergunt
Hear weg to gears met sierlijk homers
En stooten, is 't er op gemunt,
Kan staat en tronen in doers storten!
Met hear is 't grensloos wet gjj kunt.

BULWEP.
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UW HART I$ IN 13W OOGEN.

BLOEMENDAAL,

Een tooverstaf, een geeselroe
(Gij weet wel hoe!),
Een toorts tot barnen, of verlichten :
Aan u staat wat ze worde of doe En wil 't niet lukken met Gedichten
Zoo leg u op het Dagblad toe .
Uw HART IS I v U W OOGEN.
Uw hart is in uw oogen,
Een hart vol liefde, een hart vol gloed
Voor al wat schoon is, groot, en goed,
Een hart vol mededoogen,
Een hart vol kracht en cooed.
Uw hart is in uw oogen ;
Uw oogen stralen tot in 't hart,
Tot diep in 't innig hart ; wie tart
Hun wonderbaar vermogen,
Wanneer gij ze openspart?
En zijn ze neergeslagen
Wie bukt niet voor de stllle macht
Dier zedigheid die, rein en zacht,
Niet droomt van to behagen,
En 't doet met dabble kracht?
Maar doet een traan ze zwellen,
Te lang verdrukt, vergeefs geweerd
Wien breekt het hart niet, wie begeert
Niet naar u toe to snellen,
Te vragen, wat u deert?
BLOEMENDAAL .
SAN IDA EN COBNELIA DE MABEZ OYErs.

'k Tel achtenzestig jaar . 'k Verjongde v jftig jaren,
Toes 1k omringd van liefde, schoonheid, deugd,
En vriendschap die veel Karen heugt,
Lief lustoord van mijn vroegste jeugd !
Bekoorl jk Bloemendaal ! 13w bosschen door moeht wares,
Mjjn groenen duinkant wederzag,
En van des Blinkerds top mijn grjjze stad aan 't Spares
Begroette met een stillen lath!
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BLOEMENDAAL .
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,Daar heb ik eerst om honig uitgevlogen,"
Omtrent then oeverrand,
Met ruischend net beplant,
,En ale een bie violendauw gezogen ."

G

Dear werd me de eerste vonk in 't hart gegeven
Van 't vuur dat, eens ontgloord,
Verdoofd wordt noch gesmoord,
En 't aanzijn tot geen DIIBEN maakt, maar LIVEN.
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Daar heb ik eerst de knie voor God gebogen ;
Daar is mjn ziel ontwaakt
Voor wat gelukkig maakt,
En 't leven in doet zien met cooed in de oogen .
0 Dierbre Stad wet al herinneringen
Verdrongen zich verward
En prikkelden mijn hart,
op nieuwen toon uw ouden lof to zmgen!

S

Daar laagt gi,j, met uw kerken, met uw huizen,
Omrmgd van beemd en bosch
In rijken najaarsdos,
En 'k zou uw heerl jke omstreek weer doorkruisen ;
Weer dwalen onder t eik- en olmenlommer,
Het beuk- en berkengroen,
Zoo als het grijsaards doen,
Die dear hun 'eugd hervmden yr j van kommer .

~~

Nag pr}jkten met hun kionen de oude stammen,
Beschaduwend het pad,
Wear 'k op en neder trad,
Als in m jn burst het dichtvuur op kwam vlammen.
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Een longer teelt was naast hen opgeschoten
Maar stood zoo docht het m j
Met eerbied aan hun zij
Slechta jvrend onderhng met frisscher loten.
En de eigen bloemen lachten, steeds herboren,
Van de eigen plaatsen me aan
Waar ik ze 't eerst zag staan,
En lonkten zoo vertrouwl jk als to voren .
De t}jd is ver . Wear zijn mijn jonglingsdagen?
Mjn mannenleeft jd nijgt
Ten ouderdom ; reeds stijgt
De nevel op, lien niemand ken vertragen .

M

DB OUDE OLH BIJ HRAANTJB-LER .

Maar

blijf bet hoofd naar boven steken;
stam is niet zwak,
Al brak wel menig tak
Ontijdig of en liet een jammerteeken .
ik

ook

Ook

mijn

En 't jong geslacht, dat 'k om mj~ zag verrjjze
En sans mijn plaats vervult,
Betoont geen ongeduld,
Verveel ik niet, maar bhjft mjj eer bewijzen.
En of wat rijke schat van bl jde bloemen,
Die liefde groeien doet;
B1oelt vrool jk voor mile voet,
En doet mijn hart de HOOUSTB LIBFDB roemen ;
Die

die m}j schraagde en leidde,
En, na zoo menig vreugd,
Mij in dit Eden mjjner jeugd,
In 's levens laten herfst nog lentevreugd bereidde .
HooGSTE LIBFDB,
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TOE IGBNING.

jongste Telgen, aan een Stam onteprongen,
Mijn vriendenhart zoo dier, .,
Aanvaardt deer klanken van mjjn leer,
En denkt : ,,ook wij, wj deden hem verjongen."
Sept. 1882.
DE OUDE OLM
BIJ

„HRAANTJE-LEK",
aan den voet van den Blinkerd, bU Haarlem .
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Ja, 't is nog 't oude Kraantje-lek 1),
Vaak door mijn voet betreden,
Behelzende in beknopt bestek
Tal van vermaak1 jkheden
De wipplank bier, de schommel daar,
En gij, mijn Olm, die honderd Saar
Het voorbeeld hebt gegeven
Van op de schors to levee .
Uw Blinkerd 2), door Van Walrd's lied
Zoo luid en hood geprezen,
Is sedan lang de Blinkerd niet,
Waarvoor zjjn zangen rezen .
De mensch heeft hem to zeer geplaagd,

D& OUDB OLM BIJ BBAANTJE-LBS .
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Zjn hooge schedel is verlaagd,
Zijn romp ineengezonken,
Z jn lenders zijn geslonken .
Maar gjj, hoe hol, heft nog de kruin,
En draagt uw eeuwen prachtig!
seen storm, die aanrukt over 't duin
Gees tijd is U to machtig.
Voor zestig jaren kende ik u ;
Toes waart gjj reeds zoo hol als nun
En nu, indien 't ken wezen,
Nog grosser den voordezen.
De schoolknaap, met zijn kameraads
Near Kraantje-lek getogen,
Zag in dies hollers stem een pleats,
Begeerlijk in z}jn oogen .
Hjj daalde, als in een levend graf,
In uw ontzaglijk duister of
Met zingers en met fluiten -Gij kondt er vier besluiten .
De grijsaard, zestig jeer daarna,
Stapt weer uw heiligst' binnen.
Genoodigd, volgen hem weldra
Twee jeugdiger vriendinnen .
O is drietal was u wellekoom,
Mn kraantje-leksche wonderboom!
wij konden 't wel ontwaren
.fan 't raatlen van uw blares .
Blijf lang nog frisch en vol van kracht,
Schoon hoists van de hollers!
Beschaam, door kroon en bladerpracht,
De volste van de vollen!
B1 jf, door herbergzaamheid, de vreugd
Van Haarlems wandelgrage jeugd,
En, hoe ook stormen razes,
Elk nieuw geslacht verbazen!
oPEELDEBINGEN.
1) KBAANTJE-LLK.

- „de oude herberg ,,bet Sraantje-lek". bet haradijs der Haarlemsohe jeugd .
Dear start een der oudste en merkwaardigste voortbrengselen van hot plantenrVk in Haarlems omstreken, een bolls iep (Ulmua suberosa L.) wiens korte stem
eon rerbazenden omvang bezit. De boom is geheel hol, en uit zijn dikke, bouwralachtige wanders groei jen van boven dikke takken en vormen een breeds groene
bladerkruin, soodat hlj in de verte gaaf schUnt. - Deze boom is een der dilate

LAN DEN PREDIHANT J. MOLL JBZ.
van Haarlems omstreken. - Te midden an hot guile zand, aan den voet van
den stuivenden Blinkert, staat deze kolos daar als hot prachtigste monument
van hot oude Haarlemsche woud .
De stain heeft een omvang van 6 Ned . el, en de ouderdom des booms wordt
door de bewoners van hot oord gerekend op 600 jaren, welke berekening niets
onwaarschtjnijjks heeft . H}j is de laatste van een groep dikke boomen, waarvan
in hot begin deter eeuw nog twee aanwezig waren; z jn takken moeten nog voor
v jjftig jaren een verbazenden omvang hebben gehad . Hraantje-lek ligt can den noordeljjken uithoek van eene sehilderaohtige duinvlakte, vroeger uitgestrekter, lager, en met een waterplas, hot Volmeer, bedekt,
waaruit waarsch k de Haarlemsche Beek hear oorsprong nam . Ook hier heeft
men verondersteld, dat een heiligdom outer voorvaderen geweest is, en in deze
veronderstelling ligt niets onger}jmds . Ja, ik zou in hot denkbeeld knnnen komen
dat bier in hot bosch b j hot moor, en op weinig afstand van de zee, de eerste
tempelhut of Harah ter eer van moeder Aarde in deze streken is gevestigd
geworden. De Zeeuwsehe volksgodin had ook hear heiligdom aan den zeekant .
BiJ hot yolk is Kraantje •lek sedert onheugelijke ttjden als pleats van vermaak in
hooge eer.
En geljjk w}j in onze bosschen nog de bloemen van hot oude woud terugvin •
den, zoo Zion w j bjj bet Haarlemsche yolk, in ziJn vrooljjke toehten near Kraantjeb k en in bet vieren van den Hartjesdag de sporen van den voormaltgen eeredienst
van de Aarde, Hertha, onze groote en goede moeder.
Braantje-lek, even als bet Volmeer, is een der gedeelten van de oude woud •
streak, die bet laatst door bet zand der duinen ztjn ondergestoven, en de dikke
boom is daarom een tear merkwaardig overbltjfsel nit den woudttjd . "
F . W . VAN EEDEN, De Bosscben van Bennemerland ;
in hot Album der Natuur, Jg. 1867.
2) DE BLINHERD.
De Haarlemsohe Dichter Jan Van Walre schreef in 1826 zUn ,Ode can de
Blinkert."
„Hef, blanks Corusoal uw luisterrUk hoofd
8icilie's Etna ten trots" ; enz.

Toen mooht nog
,(Haar) aanzien, (hear) vastheid, sohoon los en ais stof
de her ,tot hear lof" stemmen, en eenige waarheid zjjn in de verzekering ;
13w wonders kracht, die Edol niet ontziet,
Vreest ook goon Orion, Zeus donder zelfs niet.
1k was toen elf jaren oud en zou bet onderschreven hebben. 'Poor dertig jeer
tag ik nog weinig verandering . Maar in de laatste jaren is de, toen nog zoo
hooge en stalls zandheuvel, op schromeljjke wijze afgeloopen, mij dunkt, wel een
vierde lager en z~jn kruin veal vlakker geworden .
LAN DEN HOO0BT EERWLLRDEN HAAGSCHEN PREDIHANT
J. MOLL JBZ .,
op den dag, waarop h zijn zestigjarigen evangeliedienst herdacht.
(13 Oct. 1882.)

De Man, die Zestig jeer hot Heilwoord mocht verkonden,
Die liefdevol en onverpoosd
Een troostbehoevend .A.damskroost,
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wIJ VERgETEN . - WEES STERS EN HIJ ZAL UW HART VERSTEEHEN .

Te midden van zijn leed en zonden,
Getroost heeft met den beaten troost,
Ook door hemzelven troost bevonden ;
De trouwe Herder, steeds zichzelf gel jk
In stillen ernst zachtmoedigheid, en wJi sheid
Ontvange op 't hooger feest, dat God gunt aan z"n g4jsheid,
Big die van dulzenden, mijn groet en eerbiedsb1jk!
wIJ VERGETEN .
..
wj vergeten ; God gedenkt.
Onze daden, onze woorden,
Die wij uitten, die wij smoorden,
Wat gegrlefd heeft, wat gekrenkt,
Wat ons kort slechts heeft gesPeten
Kort vervuld heeft met berouw,
Waar we al lang nets meer van weten,
Schoon 't i ons altjd heugen zon". . .
God gedenkt het - wj vergeten.
wij vergeten ; God gedenkt .
God gedenkt,
en doet gedenken
„
Door 4~n woorden, wegen, wenken,
Door de teugen, die ons drenken
Uit den baker, dien hij schenkt .
Wel dengene, wel then alien,
Die hat in de schuld doet vallen
Als Hij ernstig brengt aan 't licht
't Lang vergeetne, fraai verbloemde,
't Met zoo schooners naam vernoemde,
En 't geheugen tot zjn plicht!
Wel hem, die zichzelven richt ;
Die ootmoedig wil beweenen,
Niet verschoonen, niet verkleenen
Wat hem God herinnerd heeft,
En gears troost heeft dan dien eenen :
God vergeet niet, maar - vergeeft!
WEES STERK EN HIJ ZAL UW HART VERSTER BEN.
(Psalm XXVII . v. 14).
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Wek op de kracht, die in u is,
En God zal grooter geven ;
Die ateunt op zjn Getuigenis,
Dien wordt hat geest en levers .
Verhef uw stem,
Roep nit tot Hem,
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TE$DR .AAGZAAM.

-

&RN VBAAG.

YRIJE (EMEENTL

Toon moed, om moed to erlangen!
Bezittenden ontvangen .
Maar buk u over d' afgrond niet,
Noch drentel op zijn boorden!
Hij trekt, ,die in hem nederziet,
Met 4jn onzichtbre koorden .
Zie naar de rots,
En last niet los
Die onontbeerlijke armen,
Die steunen en beschermen !
Die miJ mrend met de Wanhoop speelt,
Zal haast wanhopig worden .
Het apostolisch woord beveelt
Dat we one de lenders gorden .
Richt ze op, en zie!
De slappe knie,
Verlamd door twijfllg vreezen,
(God wil bet!) is genezen .
VERDRAAGZAII M.
Asx

Gelooven wilt gij niet noch dulden dat men 't doe ;
Pit beet verdraagzaam z jn ; maar wat verdraagt ge, en hoe?
EEN VRAAG .
Ben nieuwe Wet, meer Leeraars, en meer Vakken,
Zou dat n1et goed, zou 't niet probatum z}jn?
Of is 't wellicht, een overvloed van waln
(Nieuw, oud, rood, wit, gewoon, en fijn)
Uitgieten in
to kleine zakken?
VRIJE GEMEENTE .
r Vrije Gemeente!" 't Klinkt wel zoet. Maar last one zien ;
Ben ik niet vrij genoeg, ale ik mijn Heiland dien?

PROBLTEM . -- AAN J . P. HASEBROEL
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PROBLEEM .
(BONNET MET OVERBCHARIGEN VERBREGEL .)

Lofreednaars van bet Vroegre zijn verdacht ;
Zij makers zich illusies van 't Verleden :
,Hun jeugd vial in den goeden tijd - maar 't Heden". , y
Zal ook zoo schjnen aan burs nageslacht .
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Hoe komt bet? heb ik menigmaal gedacht,
Ligt in den mensch of buiten hem de reden ?
Toont zelfbedrog bier steeds op nieuw zijn kraeht?
Of krimpt de maatstaf in van deugd en zeden?
Zal wat, nu treurig sehijnt, na dertig jaar
Veidraaglllk zjn, voor diet gelijken molten
B4j 't geen zich dan zal opdoen aan hun oogen,
Of is 't ears waan, verbeelden zij 't zich maar ?
Is dat bet altijd , beter wardt een logen,
Of dat bet alts d slechter gaat niet waar?

k)

Een stem verheft zich : ,Noch bet een, noch 't aftr!"
AAN J . P. HASEBROEK,

OP ZIJN ZEPENTIGSTEN VERJAARPAG} .
6 Nov . 1882 .

Hail m}j, die u, op dezen schooners dag,
Den groet eens Vriends, eens Broeders zenden malt,
Die vijftig jaar heeft aan uw zij gestaan,
Des levees school met u is doorgegaan ;
Bij 't eigen Licht, bjj 't eigen Brood geleefd,
Een zelfde zucht in 't hart gekoesterd heeft,
En nu, daar beider dag ten avond halt,
Met de eigen ernst en troost zijn urea felt!
Hij dankt u voor een vriendschap, voor een trouw,
Hij weet bet, wie geen proef ontzetten son,
Tot iedre hulp, ook ongevraagd, bereid,
Van afgunst yr j en van kleingeestigheid,
En die, wat zwichten mocht voor tied of lot,
Nu half een eeuw verduurd beeft, dank zij God!
Hoe heugt hem nog die Februaridag,
Die hem voor 't eerst met u to zamen zag,
Die dag, dat uur, waarin bet schoon verbond
Door ons niet ward gesloten, maar ontstond,
Dat, nooit geschokt en nooit gekrenkt, van jeugd
Tot ouderdom ons levee heeft vervreugd,
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ZWARE PROEF. - KLEURL008 EN KLEURLOOS Is TWEE, ENZ.

En ongeschokt zal b1Jven, ongekrenkt,
Zoolang Gods guest dat levee nog verlengt.
En zou de dag des doods - we ontveinzen 't niet :
Hij nadert nit een niet meer
ver verschiet, .
De dag des doods t verjdlen'1 . . . CHRISTEN'VEIND!
Daar is lets eeuwigs in wet oNS verbindt .
ZWARE PROEF .
De jonge Man op eenmaal weggenomen,
De jonge Vrouw een Weduw, en hear Kind
Reeds vaderloos, dear t levee pas beglnt 0 Droefenis! 0 nacht, niet door to komen!
Ja toch! - Door t hart dat God, het ga hoe t ga, bemint,
Wordt nit de wolk z}jn Vaderhand vernomen .
Die ze aangrjjpt voelt een kracht die Alles overwint .
KLEURLOOS EN KLEURLOOS IS TWEE .

Het Licht is wit ; Kleur is op weg near 't duister .
Hoo rood is donkey rood ; die blauw is donkey blauw.
Het kleurloos unit is schoon door reinheid, glens en mister;
Niet wet g}j kleurloos heet, maar veal is, dof en grauw .
MISREKENING .
Hij zal zich in 't effect vergissen,
Die alles schildren wil wet schoon i s in t model.
Uitvoerig kunstnaar! west het wel :
't Geheel van 't schoone w-int, door iets to willen misses.
TIJS EN GIJS.
Onwetend
. . z jn zjj beiden.
Tochz~n zij ~ to onderscheiden,
.
Ln door Keen kleinveischil,
Daar T}js 't niet weet, en G js 't n et weten wil.

n HEBBENDE

EEN Z WAARD ."

Hij had een zwaard, en trok van leer,
En

vond berispmg bij zjjn Heer .

WAT ZOEHT

uiJ ? -

BESEFFEN . - GIJ SCHITTERT.

14t

't Was ook verkeerd ; dat weten we alien.
Maar om dien Broader hard to vallen,
Is 't noodig dat men eerst eens ziet
Of men er ook ears heeft, of niet.
VAT ZOEKT GIJ ?
Vat zoekt gij ? Zegepraal ? Of Martlaarschap ?
Len Kri is? Len Kroon ? - Zoek niets . Vervul uw plicht.
Betreed een donkren wag met vasten step,
En ga op niets of den - op 't Licht .

S

BESEFFEN .
'k Heb in miju hart een diep besef
Van veal dat 'k met geen woorden tref,
Niet in ken sluiten in begrippen?
Toch last ik dit besef niet glippen,
Noch dulde dat hat iemand krenk',
Maar ear hat als een Godsgeschenk .
GIJ SCHITTERT .
Gj schittert, maar verrukt ons niet,
Hoe schittrend g j ook . z }lt.
Uw blinkend woord, uw kllnkend lied
Verkwikt niet, nosh verblijdt .
Gij toont u rijk, en last ons arm ;
Gij gloeit, en nlaakt geen onzer warm .
Hoogt vliegt gij op verbeeldings vlerk,
Hoog boven aarde en zee.
Wj zien u na door 't luchtig zwerk ;
Maar niemand voert gij mee.
De hoogste kracht op 't kunstgebied
Ontzet ons, maar ontroert ons niet .
Vergeefs voor hear bewonderaar
Met gouden luit gepraald!
De snaar toch, die de hartesnaar
In one doet aanslaan, faalt.
De rijkste toners zijn verspild,.
Wear daze snaar niet medetrilt .
Groot KUNSTNAAR, wilt glj DICIITI~E ZlJn :
Wees met ons MzNscn! - Gevoel

e
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AL TE FEL . -- IIAADSELS.

Eens MENSCEEN harte-vreugd en pijn,
Of alles last ons koel .
Vertolk wat in ons lacht en schreit ;
En oogst den traan der dankbaarheid,
AL TE FEL .
,Dat gij mij liefhebt, weet ik niet,
,,En wil er niets van weten ;
,Zoo gij 't mij toezingt in een lied :
,Ik zal dat lied vergeten .
Zoo gij mij zendt uw beeltenis :
„Ik zal dat beeld verseheuren ;
r En zegt men dat dit hammer is :
„Ik zal het nooit betreuren.
,Indien ik hoor : hij maakt bet hof
,Aan een der schoonste schooners :
,Ik zal uitweiden in hear lof
,En mij verheugd betoonen.
,En dreigt gij mij : „Ik ga naar West
,,Of Oost, om nooit to keeren!"
,Zoo zal ik zeggen : Opperbest!
,En wel to diverteeren!"
Zoo sprak ze, en dacht ze meende't wel,
Als honderdduizend vrouwen .
De minnaar dacht : „'t Is al to fel,
Ik meen maar vol to houen ."
RAADSELS .
Pit het Fransch .

I.
Tiin lijf is saamgesteld uit enkel lange graters ;
k ben m}jn levers lang vel over been eweest ;
'k Blink in gezelschap uit ; elk vreest m}l thuis to laten,
En 't kan zoo warm niet zijn of 'k draaf van feast tot feast,
Waar ik me ontspan, dear geef ik andren groot genoegen ;
Ik weet me, in looi b" plooi, naar ieders wensch to voegen
Een enklezenu draadl vereenigt al mun lean,
En 't scheidt of schaadt ze niet, al gearszjj vaak uiteen.
Ik kan niet bogen op de omzichtigheid der slangen,
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SPREEHT Uw HART,

.

CASUSPOSITIEN. - GODSDIENSTIG LEVER .

Maar soma verwissel ik, geljjk de slang, mjjn huid ;
En heeft de meows tooi den ouden dos vervangen,
Geen mensch herkent mjj meer, zoo meow zie ik er nit .
II.

Men kan n4j krjgen voor een mjjt ; „
Maar heeft men mid, 't kost zorg en tied ; .
Die mij verliest, verteert van sp}lt ;
En wint men m j, men i s mj kwjt.
III.

Geriefiijk, maar vreemdsoortig vriend,
Die, schoon 't in strijd met alle leer is,
Tehuisbl jft, als de zon one dient,
En voor one opkomt, ale 't slecht wear 23
SPREEKT UW HART .
Spreekt uw hart voor jets goeds :
Eort en goed zjj 't beraad .
Paar de daad aan 't besluit,
Huw 't gebed aan de daad .
GASUSPOSITIEN .

Wat nood is 't mjjn gemoed met vragen to doorwoelen :
,Zoo dit gevorderd wordt, zoo dat met u geschiedt,
Zult glj de kracht er toe bezitten, al of njet ?" Den plicht kan 1k alt# d, de kracht eerst dan gevoelen,
Ale 'k haar hehoeven zal, omdat de pllcht gebiedt .
GODSDIENSTIG LEVEN .

Wat 's, boven lof en blaam ootmoediglijk verheven,
Schoon duurzaam voorwerp van veel spots,
Wat is 't godsdienstzg, dan 't geheiligd zeedlsjk levee,
Ontkiemd op d' akker der genade Gods ;
Opgroeiend tot Gods eer,
In ells wind en weer ;
Geteisterd zonder schade, en vruchtbaar zonder trots .
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DAT TELT AF.

DAT TELT AF .
DAT TELT AF, DAT TELT AF!

Zegt de klok als zij sleet,
Zegt de tag, als h j gaat,
Zegt de scheidende nacht,
Dear eon volgende op wacht,
Die, als hij weder dealt,
De eigen woorden herhaalt .
DAT TELT AF! zegt de week,
Die zoo spoedig verstreek .
DAT TELT AF ! zegt do inaand,
Uit en om, eer gi,~ 't waant.
Sint Silvester is dear
DAT TELT AF ! zegt hot j ear,
Als hot wegzinkt in 't niet
Met zijn vreugd en verdriet .
Yang hot nieuwe jeer aan
Met ter kerke to gaan ;
Stel bet feestelijk in
Met uw bloeiend gene,
Met uw vrienden, geschaard
Om uw lustigen heard,
Wear g}j roemt in bet lot
U beschoren door God ;
Wear gij 't goede eniet,
Dat bet heden u biedt,
En bij voorbaat reeds smaakt
Wat gj hoopt en near haakt
En van 't levee verwacht
In uw man1 jke kracht,
Met then vrool jken mood,
Die u tintelt in 't blood
Is die feestdag voorb , .,
DAT TELT AF ! zegt ook h}l .
Van de wieg tot bet graf,
Een gestaag : DAT TELT AF!
Wee! die 't boort, en niet telt .
Wee! when 't p}jnigt en kwelt .
Wel! die 't boort en verstaat,
When bet loutert en beat.

YEN NIEUW LIED VOOR HET NIEUWE JAAB.

EEN NIEUW LIED,
OP EEN OUD REFEBEIN
V00B

HET NIEUWE JAAB .
Het Oude Jaar is in het niet verzonken .
God geeft een nieuw : gij zaagt zijn morgenlicht ;
Met neuwe kracht heeft u de slaap beschonken ;
Ontwaak dan flu, sta op, en doe uw phcht!
Dank God! Gia hebt het menigmaal vergeten
Of flauw edaan, en later weer geklaagd .
Bid God ! H~j' wil uw Vader zijn geheeten,
Maar eischt van u dat ge u als kind gedraagt .
't Oude is voorbij, het Nieuwe is char ;
Leg of het kwaad ; doe goed in 't Nieuwe Jaar.
Geef eer then God, die tegen 't kwaad beveiligt,
Die goed leert doers en 't booze hart hersehept .
Met woord en load zij voorts zijn Naam geheiligd.
H j weet hoe vaak gig dien ont-heiligd hebt .
H }j} bouwt zijn Rijk ; g j, bid dat het moog komen!
Bouw mee met God, en dien hem van uw goed!
Wat g}j hem geeft, is uit het Zijn' genomen
Onthoudt gjj 't hem : het brandt u op 't gemoed .
t Oude is voorbij, het Nieuwe is char ;
Leg of het kwaad ; doe goed in 't Nieuwe Jaar.
Gods Wil gesehiedt ; zijn Raad moet zich voltrekken
Buig~ voor dien wil in alles wat h}j brengt!
J
Door lief en leed zal 't al ten zegen strekken
Voor wiens geloof zijn liefde niet verdenkt.
Hjs geeeft h}j neemt ; in geven en ontnemen
e God, wiens hand zich nooit vergist .
Wacht, wacht uw ziel voor vragen of bevremen!
Reeds veel to veel heeft zip, met God getwist .
't Oude is voorbij, het Nieuwe is char ;
Leg of het kwaad ; doe goed in 't Nieuwe Jaar .
God zal voorzien ; zijn trouwe hand zal zorgen ;
Wees slechts tevreen met uw beseheiden deel!
Bekommer u niet om den dag van morgen ;
Maar bid en werk en tries 't genoeg voor 't veel!
Wees goed, als God, en toon, als hjj, erbarmen
Voor al wat lijdt en zwak is, kleen of krank ;
Gedenk den weer, der w ,duw en den armen
Strooi uit en deel, en vraa g g naar loon nosh dank!
't Oude is voorbij, het Nieuwe is char ;
Leg of bet kwaad ; doe goed in 't Nieuwe Jaar,
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WALTER SCOTT .

Gij wenscht dat God uw zonden moog vergeven :
Ontveins dan niet, belijd, betreur uw schuld!
Vergeef ook gij, die tegen u misdreven ;
Laat los, geef toe, verdraag en toon geduld!
Geen dag, waarin Gods guest u toe mocht stralen,
Geen zon, die u verkwikt heeft door hear gloed,
Moot in dit jeer voor,u tar kimme dalen,
Of, was er toorn, h}1 week uit uw gemoed .
't Oude is voorbij, hot Nieuwe is dear ;
Leg of hot kwaad ; doe good in 't Nieuwe Jaar!
Het kwaad besmet ; de wereld spreidt hear strikken ;
Mistrouw uw hart ; hot is niet wet hot ljjkt ;
De booze werkt door vleien en verschrikken
Bid God dat ga in verzoeking niet bezwijkt!
Zijne is de kracht, niot uwe ; Hem zjj de eere,
Zoo ge in den strjd manhaftig weerstand doet ;
Leaf wet g j leeft in 't Nieuwe Jaar den Heere,
En sterf in Hem, indien gjj storven moot!
't Oude is voorl j, hot Nieuwe is dear ;
Leg of hot kwaad ; woes good in 't Nieuwe Jaar .
WALTER SCOTT .
NIEMAND RANDT MIJ STRAFLOOS AAN

Zie ik om den Distal staan,
Schotland! op uw wapenborden ;
Maar de distal word eon bloom,
Sinds die cone Schot de room
Van heel Schotland is geworden ;
Word eon bloom, die ieder prijst,
Ieder guest en ear bewijst,
Waard acht in den krans to pr jken,
Wear de Brit zich op verheft,
Die de Shamrock overtreft,
En de Roos niet hoeft to w jken ;
Sinds, door proza en door dicht,
Doze Schot hot luistrijkst licht
Op uw land en yolk deed dalen ;
't Land der neevlige Ossians,
't Land van Burns, met nieuwen gland,
Als hot land van Scott deed stralen ;
Wear King Arthur van z jn Seat
Op Edina nederziet,
Pier dat HIJ or 't licht aanschouwde ;

WALTER SCOTT .

Waar het Dryburgh's grafgesteent
Piaats gaf aan 't geliefd gebeent,
Daar heel Schotland over rouwde ;
Waar dat Abbotsford verrijst,
Dat hem als zijn schepper priljst
Met de bosschen die 't omrlngen,
Waar zijn eiken frisch en groan,
Hunnen planter hulde does,
Met zjjn lauwren mededingen ;
Waar van Melrose 't overschot
Met den tand der eeuwen spot,
Sinds zijn lied hat heeft dose levee ;
Waar Loch Katrin's blauwgroen eat
Om hat Ellens-eiland spat,
Trotsch dat RIJ 't den naam mocht geven, bog- en Laag-land, berg en dal,
Meer en stroom en waterval,
Waar de steile klippen r}jzen,
Waar, voor uw ontroerd gezicht,
,'t Schoon in d' arm van 't Schrikljjk ligt",
Allen moat zijn Dichter prijzen .

Allen roept zijn Dichter uit,
Waar zich 't vergezicht ontsluit,
En, voor uw verwonderde oogen,
Al z jn schoon zoo seal ontvouwt,
Dat hat denkbeeld u benauwt
't Wordt mij even seal onttogen ;
Waar de herder, in zijn plaid,
Door hat dompig moerland treedt,
uncle en hart den vloed doorwaden ;
Waar de jachthoorn de echo's tergt,
Waar zich 't bloods zeekalf bergt,
Op Hebriden en Orcaden ;
Waar Iona's Kruisen staan,
Staffa's orgeltonen gaan,
Zetlands ruige paardjes graze ;
Waar de Bals, de Bens, de Glens,
Duns en Kils een christenmensch
Met hue vreemden naam verbazen;
Waar de Clyde langs den voet
Van Dumbarton zeewaart spoedt,
Stirling op hear Forth terneerziet
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Wear op 't Slot de golfslag breekt,
Dat van schoone Mary spreekt
En des Douglas' zwljgend' eerbied ;
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Waar de Tay, langs 't bloedig veld
Van Clan Chattan's neerlaag meldt
En aan 't schoone kind doet denken,
Dat, door Falklands torens plest,
Schotlands Prins herleven deed,
Maar de kracht niet weer kon schenken ;
't Slagveld, dat elks eerbied wekt,
't Kerkhof, dat de martlaars dekt,
Kerkers waar zij in bezweken,
Koningshof en ridderslot,
Kerk en klooster, groeve en grot,
Alles spreekt van Walter Scott,
Die van Schotland heeft doer spreken ;
S reken heel de wereld road,
Van den vaderlandschen grond
Tot de verst verwijderde oorden ;
Waar de Ganges 't zand verplaatst,
Waar de Mississipi raast,
Diep in 't Zuiden, hoop in 't Noorden . Laat dan, Schotland! op uw schild,
Zoo ge 11W Dlstel houden wilt,
Aan z jn stekels 't cijfer hanger
Van uw bests' en grootsten vrlnd ;
N IEMAND DIE MIJ NIET BEMINT
Mag er de oude spreuk vervangen.
OPHELDERINGEN .
late Conpl . NIEEAND enz .

r'emo me impure lacescit.

;
2de Ooupl. De Shamrock. Blaverzuring (Oxalis acetosella), zinnebeeld oar Ierland
St . Patrick, de apostel van Ierland, zou zich van dit drieblad bediend hebben, om eenig denkbeeld van de H . Drieeenheid to geven ; de Boos, urnsbeeld an Engeland.
tde Coupl. Arthur's Seat (spr, nit siet) ; een der drie bergen, die Edinburg omringen ; en wel de hoogste, ten oosten . ,Lofty and craggy hill, silent and
solitary as the grave ." Walter Scott. Zie The Heart of Nzd-Lothsan .
Drybur;h's gral'gesteent. Walter Scott, geb . 16 Aug . 1771, overt. 21 Sept .
1832, werd 26 Sept . 1832 begraven in de schllderachtig gelegen ruins van
de Abdy van Dryburgh, overeenkomstig een oud recht zQner familie . ,The
grave was worthy of a poet - was worthy of Scott. - And so there he
lies, amidst his own loved scenes, awaiting throughout the duration of
time the visits of yearly thousands ." R. Chambers .
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6de Coupl . Wear zyn eiken. -- Met zyn lauwren mededingen.
,My oaks will outlive my laurels," schreef Walter Scott eens aan een
finer vrlenden. Maar op zijn eeuwfeest, in 1871 gevierd, aarzelde ik niet
uit to roepen : ,Dear tart ik ze toe l" Zie mijne Sparse, bi. 416.
6de Coupl . Wear van Melrose (spr, nit Melroos) 't overschoi.
De schoone mine van de Abdy van Melrose, zoo verheerljjkt door z}jn
Ley of the Last Minstrel.
Loch Katrine ; een der schoonste, tusschen hooge bergen ingesloten,
meren van de Hooglanden, tooneel van Scott's Lady of the Lake .
Ellen's ealand ; near de heldin in Sat diehtverhaal,

'tde Oo~tpl.

't Schoon in d' arm van 't Schrsklyk .
,Beauty lying in the lap of Terror" beet bet van bet sehoone Perthshire,
met de woorden van den dichter Gray.

Sate Conpl .

Al zyn schoon zoo snel ontvouwt,
Dat bet denkbeeld u benauwt
't Wordt my even snel onttogen.

I recollect pulling up the reins without meaning to do so, and gazing
on the scene before me as if I had been afraid it would shift like those in
a theatre before I could distinctly observe its different parts, or convince
myself that what I saw was real." Zoo schreef Walter Scott, ditmaal onder
bet masker van Chrystal Croftangry, met opzicht tot bet panorama van
hat Tay-dal, als bet zich plotseling in al zUn schoonheid, van eens bestsgaas hoogte, aan zone oogen vertoonde . Fair Maid of Perth. Ch. I, Ik bon
in den zomer van 1881 in de gelegenheid geweest de gewaarwording op de
pleats zelf to veri8eeren .
lone, Staf'a

lOde Coupl,

Twee eilanden, behoorende tot de Hebriden : Ions, beroemd en gezegend
als bet eiland van Columba, den apostel der Sohotten en Pieten, en vol
van de merkwaardigste overbljjfselen nit de ondste ohristentiJden ; en Staffa,
onbewoonde bazaltklip, hoog opr jzende nit de zee, vermaard door den z . g .
P ngals~grot, ter sere van den verdichten Ossian, bJ accomodatie zoo ge •
noemd, Saar de a enl}jke naam Uagh•na•B hine was, d. i, grog der muziek,
near de schoone
men en geluiden, die de invallende winden er in op •
wekken.
Iona's Kruisen .
De merkwaardigste voorwerpen op bet eiland z jn een snort van hooge
steenen kruisen, van 11 tot 16 voet, sierl jk in bas-relief behouwen . Er
moeten em vroeger tot 860 gestaan hebben . Zie Walter Scott's The Lord
41 the Isles, en de aanteekeningen op mtjn opstel : Ions, in de Sparse.
Wear de Bale, de Ben:, de Glens,
Duns en Kilt een christen •mensch
Met hue vreemden naam verbazen.

By. Ballalachan, Ben •muich•dhui, Glen Urquarth, Dun Dornadilla, KilIis.
crankie, en derg.
Bal is pleats, stad ;
kluis, kerk.

Ben,

berg ; Glen, kloof; Dun, versterkte heuvel ; Kit,

ilde Coupl.
't Slot - Dat van schoone Mary spreekt .
Het kasteel van Lochleven, midden in bet meer van dien naam, wear
Maria Stuart gevangen gehouden word, en de jonge Douglas hake outviuehting bevorderde . Zie Walter Scott : The Abbot.
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't Bloedag raid Van Clan Chattan's neerlaag meldt .
l2de Coupl .
The North Inch, een der twee uitgestrekte publieke grasvelden, ter'weer
zjjde van bet aan de Tay zoo sehilderachtig gelegen Perth ; wear, under de
Robert III, de beslissende strjjd gestreden ward tussohen de
regeering van
kampioenen van Clan Kay en de kampioenen van Clan Chattan, die op de
vernietiging van de laatste uitliep . Zie Walter Scott : The Fair Maid of
Perth.
Falkland. Het kasteel van Falkland, wear de hertog van Rothsay {Scoot .
lands [erf-]prsns) gevangen gehouden en uitgehongerd ward. Zie h,1t7eltde
verhaai.
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m''aar de Ganges 't zand verpiaatst ConP1L
De hoeveelheid, dageljjks door de Ganges in de Golf van Bengalen afge .
set, wordt in omvang en gewicht met die der groote pyramids" ge1jk
gesteld.
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ROSABELLA .

L

Hoort toe, g}j Juffren, lief en schoon!
Ik zing geen bloedig wapenfeit ;
Droef is hat lied en zacht de toon,
Die Rosabella's lot besehreit.

u
C

,Meer, kloeke Veerman, meer uw schuit!
,En schoone Jonkvrouw, wacht uw voet!
,Stet d' overtocht tot morgen nit ;
„Waag u vandaag niet aan den vloed .

S

„De zwarte golf jaagt schuimend voort ;
„De meeuwen vliegen angstig rood ;
„De gil der meernun is gehoord,
,Die schipbreuk, nood, en dood verkondtr
,Den grijzen ziener kwam vannacht
,Een vrouw in druipend doodskleed voor ;
Geef op zoo droef een voorspook acht ;
~B1ijf hier, en zet de rein niet door ."

~,
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r „'t

Is om Lord Lindsay's erfzoon niet,
, „Niet om den, dens op 't feestlijk bal ;
„Maar om mi,~n moeder, wie 't verdriet
p,Alleen to zitten in hear hal .
~~

„Dank niet, hat mocht om t ringspel ziln,
r „Wear Lindsay's zoon de kioon b}1 spent!
„Neen : maar mijn' vader smaakt geen wit
,,'I'enzij van Rosabella's hand ."

av

t Kasteel van Roslin scheen dat nur
In wonderdadig licht to staan ;
't Was breeder den van 't bakenvuur
't Was rooder den de glens der mean .
G
31! 31!

'1

15

~,

RO$ABELLA .

L

a

ifs

Het gloeide om Roslin's steile rots,
Het kleurde 't braambosch in de glen ;
Men zag 't van Drydens eikenbosch,
En van 't spelonkrljk Hawthornden .
Het gloeide om Roslin's slotkapel,
Wear, ongekist en onbedekt,
Elk Heer van Roslin goed en wel
Ligt in zijn rusting uitgestrekt.
Dear binnen scheen 't op beak en muur ;
Op 't altaar ; in de sacristy ;
De omkranste pjjler blonk ale vuur ;
't Lichtte, onder 't waif, de dooden b}j .
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En elks roos, aan bong en beer,
Aan traps en tin, scheen bloedig rood
Als telken meal, wen ramp of nood
Den Huize dreigde van St . Clair.
Zijn twinti Heeren za dat Huis
Uitdragen ter gewijder stee r
Geharnast slapen ze in hear kluls ; Maar Rosabella slaapt in zee.
En 8een St. Clair, 't zj oud of J'on g,
Is zonder l jkdienst heengegaan ;
Maar Rosabella's doodlied zong
De schorre meeuw, de wilds orkaan .
Near W LTzn SCOTT.
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'S Kasteel van Rossly,s list op den rend van een steile rots, aan den never van
de Eck, een groote vier uur zuidelijk van Edinburg . Ik zag er in 1871 de uitge.
breide ruins van . Het werd in het madden der 15de eeuw gebouwd door William
St. Olair, Prins van Orkney, Hertog van Oldenburgh, G}reaf van Oaithness en
Stratherne, Lord St. Clair, Lord Niddesdale ; etc . Dezelfde machtige edelman
legde ook den grond van de in de nab(jheid etch bevindende kapel, een meesterstuk van rjkversierde gothische bouwkunst . Ztj is nog steeds in gebruik . De
overlevering zegt dat zij, in de nachten v6br den dood van een der St . Claire,
etch voordeed ale in brand to steep .
Dryden ; een naburige Heerl jkheid, in 't begin deter eeuw in 't bezit van john
Mercer, zoon van Mercer of Pittchar in Perthshire ; vroeger, ale tilt een zieh
daarop bevindend groot gedenkteeken bl jkt, van ,,James Lockhart of Lee and
Carnwarth, Lord of the Bedchamber of his Imp . Majesty Joseph II" etc . t 1790,
't bpelonkryk Hawthornden . Overschoon landgoed, vermaard ale het verblljf van
den dichter Sir John Brummond (t 1649) gentlemen usher van Jacobus VI, en
bong vereerd door zijn vriend Ben Jonson . Het huts ligt op een hooge rots, van
welker steilen rend het almede op de Eck neerziet . In den wand van de rots,
beneden het hale, bevindt zieh eon tai van met handen gemaalite holen, wearomtrent verscheidene verhalen in omloop zijn, dock die waarscinjnhjk reeds van
de 18de eeuw, nit den ttjd der bloedige oorlogen tusschen de Schot ;en en Engel •
aehen,dagteekenen .

rr
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STEMMEN DNB NATUUR .

q Wear ongekist en onbedekt enz. Het was eerst in de dagen van Jaeobus VU, dat
een Roslin in een doodkist ten grave grog . Al zljn voorouders waxen, in voile
wapenrnsting, in een gewelf onder den kerkvloer ter rusts gelegd .
De omkranite pyler. Deze uitnemende proeve van gehouwen beeldwerk, een
p4ller waar zich op de bevalligste wijs een bloemslinger omheenwindt, heb ik ten
hoogste bewonderd . Het is een der schoonste sieraden van een gebouw, waarin
voor het overige gears enkele der pjjlers, bogen of vensters aan de andere gelijk
is . Men noemt hem ,he Prentace's pillar", en hat verhaal lnidt dat eon bouwgezel
hem gedurende hot afzijn van den meester, die near Rome gegaan was om zich
een model is versehaffen, had afgewerkt ; voor welken gruwel hem de afgunstige
meester met den dood son hebben doers boeten.
q
Bike root eon bong en beer . Onder eon overvloed en verseheidenheid van bouwsieraden, komt hier de root veelvuldig voor, waarsch nlljk, op den klank af, in
toespeling op then naam van Roslin . Doze heeft oehter niets met rozen nitstaande. Rosslinke is volgens Walter Scott zooveel alt „promontory of the lin or
waterfall
."
c
q
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Ho ort toch, gh Starren wet de Baren
U telkens zeggen stil en laid :
,WU zljn zoo moede u aan to staren ;
Komt hier! Wig strekken de armen uit.
W j hebben duizend kostbre dingen,
Kristal en paarlen en koraal ;
Wij kunnen schoone liedren zingers ;
Versmaadt uw koelheid ze altemaal?
Of heeft u andre liefde ontsteken,
En smacht, gj near een Dageraad,
Die u doet kwijnen en verbleeken,
Als hij op u 4jn oogen sleet?"
Ziehier wet, in de stille nachten,
De Starren zeggen tot de Zee
*Wlj -hoorden uw verliefde klachten,
Uw doffe zuchten, luide bee .
Ook miners we U ; maar al4jd vergers
Het zwijgend kerkhof, t eenzaam pad,
De donkre wouden, zwarte bergen
Ons troost1 jk licht ; ei gun hun dat.

c

Zoo we aan uw borst ons nederleggen
En dalen tot uw schatzaal of
Wat zullen de arme dichters zeggen,
En wet de dooden in hun graf ?"

a

MOED EN OVIERMOED .

- QEEN $CHEPPEE .
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II .
TANtTAEINACHT .

De Wind, die door bet luchtruim huilde,
Heeft dew nacht den Dood ontmoet .
In dichten sluierplooi versehuilde
Hij 't aanzicht zonder vleesch of bloed .
,Van waar, mijn broeder! en waarhene,
In zulk een nacht, to deter stony ?"
- r ,B j 't licht der danszaal, kuste ik eene
Der schoonsten voor haar rozemond .
Ik min de rozen als zij bloeien ;
De rote-knoppen zjn n4jn lust ;
En 'k ga mid naar een wiegje spoeien,
Waarin een molhg knaapje rust .
lk zal, onvatbaar voor erbarmen,
Der moeder zeggen, in haar smart
Alle ouden vallen mij in de armen ;
Maar naar wet jong is trekt m}jn hart.""
De Wind vervolgde door de vlakte
Zijn weg en gierde 't uit in 't rood :
,Ik maakte 't erger flog ; ik knakte
De bloem, die ik op 't kerkhof vond ;
'k Befloersde 't schijnsel der planeten
En joeg de wolken voor de mean ;
Ik heb de zangen der poeten
Gestoord, verstrooid, to niet gedaan .
En 't schip dat, meer den kostbre gaven,
Pat vaders bracht naar 't wachtend huig,
Stiet ik teru voor de open haven,
Op nieuw in 't razend golfgebruis ."
MOED EN OVERMOED.

Moed toont den Man, maar overmoed 't groot Kind ;
En Kracht houdt op, dear waar Geweld begint .
GEEN'SCHEPPER .
Geen Schepper : 't Kwam vanzelf. Ontwikkling trap voor trap . ,Met gaping bier en dear!"
Dan schept de Wetenschap .
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YICSEL ANGELO 'S ENZ . -- WAT DOET GIJ? - VERG}EET ZB NIET .

MICHEL ANGELO'S
La forza d'un bel volto al dial ml sprona.

Kracht van een schoon gelaat kan mij ten hemel spores ;
Len andren hemel geeft mij de aarde niet to zien ;
'k Proef wat een zaalge smaakt, tot eeuwig hell verkoren ;
Een godsgunst, die maar schaars een' stervling mag geschien,
q
r
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Zoo innig stemt bier 't werk met Hem, die 't bracht to voren,
Dat heel min wezen zich van dat verheft tot Den ;
Al wat m jn hart doorkruist, al wat mijn mood doet hooren,
Wordt door bet schoon beheerscht, dat 'k siddrend bhjf bespien .

Wat duet g}j, Mannen, die voor 't hail van 't Land,
Naar de uitspraak van geweten en verstand,
Zoudt zorgen, under plieht- en eedverband ?
wij rapes steenen ."
Wat duet gij, daar u 't al tot handlen noopt,
Daar de arbeid voor uw dog hgt opgehoopt,
Daar week op week en maand op maand verloopt?
,wij rapes steenen ."

-
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Wear een schoon oogenpaar mijn blik vermag to boeien,
Pat wjjst bet m}j dan t pad, waarop ik God ontmoet?
Zoo 'k door hun raises gloor mjin bmnenst voel ontgloeien,
Pat is 't dan dat mijn dog, in 't tintlen van dies glued,
lets van de vreugd ziet, die den hemel lathes duet?
WAT DOET GIJ ?

a

;'

Niet anders? ,Neen, wij spelen ook met kruit ;
Wij schelden flu en dan elkander uit ;
Maar dat is tusschenspel, dat nets beduidt ;
Wij rapes steenen ."
Februari 1883.
VERGEET ZE NIET .
Vergeet ze niet, de heerlijke idealen,
Wier load, in 't hart gevoeld, uw jon~ gelaat deed stralen ;
$ Vergeet ze niet in later levenstjd!
't Zou, zoo gj 't kondt, onemdig erger wezen,
Dan of ze in 't jong gemoed nooit wares opgerezen,
En ga alt1)d waart geweest hetgeen gij heden z}jt.

h
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ZIEN. --

BLED VAART.

ZIEN .
Ale 't oog niet vatbaar was voor 't licht,
Hoe zou het jets van 't licht ervaren?
Het is de zon niet, maar 't gezicht,
Pat u al 't zichtbre doet ontwaren .
't Hangt aan uw oogen, dat gij ziet ;
Of 't licht u licht zal zijn of niet.
SLEDEVAART .
Hoor de sleden suet de bellen,
Zilvren bellen,
Die van jeugd en vreugd vertelien,
D' oudeten suffer wakker schellen,
't Al in rep en roes stellen,
Wat niet somber ziet of zuur
In dit fijnkoud avonduur,
Nul min vijf van Reaumur,
Daar aan 's hemels hel azuur
Alle sterren pittig pralen,
Flikkren, stralen,
Als nooit uitgeblonken
vonken
Van een lustig hoogtijdvuur,
Als zoo veel deelnemende oogen
Vroolijk blikkende uit den hoogen
Op dit sneeuw- en vreugdeveld,
Schitterend aan alle kanten
Van juweel en diamanten ;
Waar het pronkpaard met zijn pluimen,
Brieschende 't gebit doet schuimen
En steeds speller voorwaarts spelt,
Op 't geklingel
En getingel,
Bat het prikkelt, dat bet kwelt,
Dat het, met een vruchtloos wanes,
Door bet schudden van zjjm manes
Wil does zwjjgen met geweld,
Daar 't steeds luider belt, belt, belt,
Belt en schelt,
Schelt en belt,
En, in altijd hooger tones,
Onzer dochteren en zones
Onverdoofbre feestpret meldt.
N&ar aanleidlng wtn Fno&n Poz'8 The Belle (1).
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DE WIJSHEID DIE AAN D' EISCH VOLDOET,
De Wijsheid, die ears d' eisch voldoet,
Die we om haarzely' beminnen zullen,
Die, door to werken op 't gemoed,
Haar schoone roeping ken vervullen,
Moet vrool}jk z}ln zoo wel als goed .
Haar beeld last zich niet samenvoegen
Met jets dat vrees of afschrik baart
Daar ware schoonheid, rein genoegen
Haar wettig erfdeel zjjn op aard .
Wie zijn 't die, waar w j ze ooit genaken,
Het Beste zoo aantrek1 jk makers,
Wier godsvrucht niemand schuwt of ducht ;
Daar de indruk van geheel hors wezen
One zeggen doet met stillen zucht :
! Ik zoo wel willen z}ln als dew?"
Die schoone zielen zullen 't zijn,
Die zielen schaarsch en uitgelezen,
Oasen in een zandwoestijn,
In wie nooit denkbeeld is gerezen
Van jets dat praal was, kunst, of sch}jn ;
Bjj wie geen stroefheid wordt gevonden,
Maar alles, goed en welverbonden,
Zich als vanzelf near 't Beste strekt ;
Die near Gods wil en read zich voegen,
Maar met dat innerljjk genoegen,
Dat uiter1 jk geen opzien wekt ;
Die, dear zjj 't wereldsche verzaken,
Daarvan zoo weinig opnef makers,
Dat wie 't niet zien wil, 't niet ontdekt ;
Die, boven spot en lof verheven,
Moedwillig niemand aanstoot geven,
En, zoo zjJ levers near een wet,
Den vrjjen, blj'en zanger slachten,
Die, waar hj trouw en nauw ezet
op d' eisch van meat en rijm b jft achten,
In mast en rjjm geen ketens ziet,
Maar vleuglen, vleuglen, op wier schachtan
H}j zweeft en opvaart met zijn lied.

Pergel jk het Engelsch van

COVENTEY PATMOBE .

'

SLEUTELBLOEM. - VICTOR HUGO S BNZ.

SLEUTELBLOEM .

Waar 't Sleutelbloempje zich vertoont .
Daar, heat hat, ligt een ding van waarde
Diep, diep verborgen onder de aarde Ik zocht hat, maar werd niet beloond .
Ik vond er nets, en werd verstoord

op die de zottepraat verdicht had.

Al wat ik gravende uitgericht had,
Was dit ; een lieve bloem vermoord.
VICTOR HUGO'S
Soyez comma 1'oiseau, sto.

Wees als de vogel, op een tak
In 't vliegen neergestreken .
Het takje buigt ; hat takje is zwak ;
Het takje dreigt to breken .
Toch heft hjj aan ziJ n vrooljkst lied
En last zich niet beteugelen ;
Toch zingt hij dO6r en staakt hat niet ;
Want - heeft hl,j nlet zjn vleugelen?
~:IJ DUNPT DAAR KLOPT GEEN JONGER HART .
Mij dunkt, daar klopt Been jon er hart
In iemands borst dan 't mijn,
Ofschoon ik oud en ouder werd
En duf en suf kon zijn.
Nog nets tar wereld last mfi koel,
En altijd voel ik wat ik voel
Nog even stark en fijn .
Een lief gelaat, een zoet geluid,
Een vriendl jk oogenpaar
Werkt nog in mil nets anders uit
Dan voor ruim vijftig jaar ;
Op d' aanblik van waarachtig schoon,
Op 't hooren van een hartetoon,
Trilt nog dezelfde snaar .

Iv.

Schoon hij zijn balder hoofd behoudt
En weinig krachts verliest,
Die man wordt oud, wiens hart verkoudt,
Wiens zielsgevoel bevriest 1
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ZIELTJE ZONDER ZOItd .

--

LACIiEBEHJF.

Ook, die ontjjdig zich onttrekt
Aan wat de jeugd des harten rekt
En 't heilig vuur tot voedsel strekt ;
Die oud to zijn uerkiest .
ZIELTJE ZONDER ZOR( .
Zieltje zonder zorg!
Is slechts u bet levee
Anders dan to borg,
Tan ter leen gegeven,
;t Levee, kort van dour,
J3 j zoo dare pliehten,
Dat gjj our op our
U ontghppen last,
Zonder metterdaad
heel veel nit to richten?
Wis, de jeugd is schoon,
Tot genot geschonken,
Laat haar bl jdste toon
Li bet hart ontvonken!
Laat haar zoetst gevoel
Tintlen door uw aren!
Maar daar zij een doel,
Waar de frissche kracht,
De eedle gloed naar tracht
Van uw jonge jaren.
Zie de wereld in
Zonder vrees of zuchten,
Met een blUden zin,
Wars van ongenuchten ;
Pluk de bloemen vrij,
Die uw pad verfraaien ;
Maar bedenk er bij ;
't Vroege jaargetij , .
Is toch ook voor mil
Mede een tijd van zaaien,
LAOHEBEKJE.
Lachebekje, die men acht
Eens zoo meoi, wanneer gjj lack ,
Als zich in uw malsebe konen
't Aardig putje konlt vertoonen,

BLEESNEUSJE .

-- AAN MIJN

JONATHAN, ENZ.

't R,oremondjen opengaat
En zijn parels k jken last ;
s is het tintlen van uw oogen
Nog vergroot hun groot vermogen,
En geheel uw , lief gezicht
Overgoten schilnt met licht!
Wie zou u dat schoon mis unnen,
Wie die vreugd betwisten unnen ?
Vie miser Jst den blijden lath
Jan uw heldren lentedag?
Wie en zou het niet betreuren,
Als het eenmaal moest gebeuren,
Pat hij hooren moest : r Och Heer :
Lachebekje lacht niet meer."
West nochtans van mast to houen ;
Onrnaat stuit, het meest in vrouwen ;
Lath, zoo als wj ;t liefst aanschouwen ;
Lath zoo dat gjj 't nooit verbruit,
Niet to dartel, niet to luid,
Nimmer schamper, niemand nit .
BLEEKNEUSJE .

Bleekneusje moest zoo Meek niet zijn
. .
Zij is niet ziek ; zij voelt geen pin ;
j kept geen zorgen, die haar prangen,
En toch altijd die bleeke wangen . . . .
Bleekneusje moest zoo bleek niet zijn .
Bleekneusje, west gij 't waarlijk niet,
Waar gij zoo treurig bleek van ziet?
En zie me eens aan, en goed in de oogen 1
-- Nu bloost ge en maakt mils woord ten loges.
Bleekneusje, west gij 't waarlijk niet?
Gij west het wel ? . . . . Dan west ik 't ook .
Och of de roos nog weer ontlook,
Die 't kinderlijke bekje kleurde,
Eer wat gig west haar bloei versteurde!
Gij west bet ; en dan west ik 't ook .
AAN MIJN JONATHAN,
04 SET GEDENKT EBT ONZEB VLJPTIGJABXGZ VBT NDSCHAP~

na 't verlies van een gemeenschappel~ken vriend .

Och, b1 jf nog wat!
Zoo velen zijn verdwenen ;
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AAN

MXJN

JONATHAN, ENZ .

't Wordt op ons pad
Zoo ledig, om ons henen .
Och, bl jf nog wet!
W j warm jong,
Toen wij elkaar ontmoetten .
Gj zongt, ik song
Om 't bruisend hart to boeten.
Wij warm jong.
Een zelfde werk
Eischte onze mannekrachten,
Die wij der Kerk
Met vreugd ten offer brachten,
In 't zelfde werk.

wij werden oud 't Verwelken komt na't bloeien Maar nog niet koud
Voor wat one eens deed gloeien,
A1 werden we oud.
En zoet nosh zuur,
Bjj jong zjjn of verouden,
Bracht noon een uur,
Dat wij elkaar mistrouwden,
Bjj zoet of zuur .
Voor ons verbond
Zjjn vjjftig jeer verloopen .
Is dear nog grond
op langer t jd to hopen
Voor ons verbond?
't Zj near Gods wil,

w J .hadden noon jets to eischen.

wij sullen stil
Vaneengaan en verreizen,
Zoodra hjj 't wil .

Toch wensch ik dat
Aandoen1jJk uur verschoven ;
Het ,,Blijf nog wet!"
Komt telkens weder boven.
Och, blljf nog wet!

w
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EST MODUS IN REBUS SUNT CERTI DENIQUE FINES .
Daar is een mast in alle taken ;
Daar is een grens aan alle ding .
Die mast en grens to buiten ging,
Zal nimmer tot jets groots geraken .
Hjj draaft voorbij ; hi schermt in 't wild ;
Besteedt, verwerkt net, maar verspilt,
En broddelt door bet moos to waken .
De kracht is in de mast ; de grens
Bepaalt de taak. -- Begaafde mensch,
Die dit miskent of wilt braveeren!
Gj moet door schade en schande leeren .
NEMO MORTALIUM OMNIBUS HORIS SAPIT .
Geen sterfl" k mensch is to alley uur verstandig ;
En then gij 't meent to zijn,
Die is het slechts 'n schitn
Maar, in zijn uur van dwaasheid, handig.

Wat stil is blijve stil .
In staat, in kerk, gezin, gestel,
Laat rusten wat nog rusten wil ;
Van zelf ontwaakt het wel .
Maar wat ge ontijdig wakker maakt Van 't geen 't misdoet, draagt qij de schuld!
En 't uur komt dat gij vragen zult,
Hoe 't weer in slaap geraakt.
NIET BEGREPEN.
,'k Word door de wereld niet begrepen ;
,Ik bljjf miskend mjjn dagen sleepen!"
Begreept ge uzely' maar eens, mjn vriend!
Gb moist, waartoe miskenning dient .
PROPTER VITAM VITAE PERDERE CAUSAS .
Beklaag hem, die alleen voor z}ln gezondheid leeft,
En, om des levees moil, geen moil van 't levee heeft .

e
-I

S

166

LAATSTE SCSANS . - A DIED TA VIE EN DIED TA FIN . - I~1»

LAATSTE SCHANS .
't Kwaad dat, wear 't fel bestreden wordt,
op 't punt staat van bet op to geven,
Ale 't zich terugtrekt in bet fort
Dat Hoogmoed beet, rekt, redt zijn level
A. DIED TA VIE
EN DIED TA FIN.
Devies van JEAN TAFFIN, eersten Waalschen predlkant
to Haarlem.

,Aan God uw levee,
In God uw end" Die lens geschreven
op vaan en tent!
Ze in 't hart geprent,
En trouw gebleven !
In doze uw kracht,
Van Jag tot dagen,
Uw work volbracht,
Uw kruis gedragen,
En, zonder klagen of versagen,
Het albeslissend uur gelaten ingewachtl

IJS .
Wear de IJs-berg over de andre gloom
En uitkijkt met zjn toppen,
Dear worden de oogen uitgetuurd,
En alle harten kloppen.
Zoo ras zich op 't verdronken land
Een vlies van IJs last merken :
Wat zegt verdronken 4 't Hart ontbrandt,
En seders voet krijgt vlerken.
En komt er IJe op 't nagerecht,
't Wordt nergens afgeslagen ;
Zelfs nufje Kieskauw-Maagkramp zegt :
,Ik zal bet toch maar wagon."
Is 't IJe den wel eon ijzig ding,
Dat huivren doet en rillen ?
Neon, alley menschen lievelin g,
Zoo zij 't maar weten wihen.

C

ROZEN . -

INCA .

I ~

ROZEN.

G

Aax vsovwE sex Loox-P00BEBGH.

C

Schoon in den knop, en in uw volheid sc}loon,
En lieflijk steeds, nog geurend na 't verwelken,
Bloemkonlngin! wie dringt u van uw troon?
Geen gouden tulp, goon Zilvren leliekelken,
Geen modebloem van vreemde' en weidschen naarn,
Geen nieuwe vondst nit verre werelddeelen .
De schoonheen, die verdeeld zijn over velen,
Vereenigt gij en voegt ze zedig scam .

c
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Bloeit in mijn hof, heminnelijke rozen!
In schoonheid en, in tlnten velerhand ;
Door kenners,oog met zorg en smack gekozen,
Door huwhjks1iefde of vrlendschap mij geplant .
Verblijde uw schoon, dat altijd mij verrukte,
Elk jaar op nieuw hot hart, dat God mij gaf ;
En legge eon hand, die ik nog stervond drukte,
Een uwer neer op mijn eenvoudig graf,

~~
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INCA .

1

Lieve Inga, die met mJ een tljd
Hebt op ,den Engelberg') gewoond,
En nu mljn oog onttrokken zijt
Ten berge, daar men vorsten kroont ~),
Gedenkt gij somtijds d' ouden man,
Die u maar niet vergeten kan?

q
S

Voor wien gij bloemkens fijn en schoon
Hebt can uw moeders zij geplukt ;
Die, op zijn beurt, eon bloemenkroon,
Heeft op uw jeugdig hoofd gedrukt
Gij, zelve een bloom van 't frissehe Noord'),
Die alley oog en hart bekoort!

ti

~

Nog ziet mijn oog dat lief gezicht
Dat voorhoofd, holder als de dag,
Dat oog, waar zooveel hart in llgt,
Dien reinen blik, dien gullen lack ;
Nog voelt mijn hart, met groot geluk,
Van uwe hand den zachten druk,

rEe
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') Engelberg, bij Luzern .
'):) Konlgsberg, in Prulsen .
Noorwegen .

,
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rnob .

Nog zit ik, tot onschuldig spel,
Met u terneder aan den disch,
En merk uw guitig lachje wel,
Wanneer 't geluk u gunstig is,
Maar nooit, wanneer 't u togengaatw
Een rimpeltje op uw blij gelaat .

SG

Gelooft gig t, Inga! dierbaar kind!
Dat toen, voor mij ten laatsten root,
Uw zakdoek fladderde op den wind,
En go aan mijn oog ontgingt voor goad,
Dat oog, eens grjjsaards oog : lief wichtt
Een wolk zag komen voor z jn licht?

t

Een wolk? 0 ja! een stille traan ;
Een traan uit een bekommerd hart,
Door wondren weemoed aangedaan,
Door vrees, zich mengende in de smart,
Als moest 1k beven voor het lot
Van dit uw schepsel, o mijn God!

(
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Voor 't lot van een zoo rein, zoo zacht,
Zoo wondersehoon, zoo lieflijk goed,
Die 't levee vriendlijk tegenlacht,
En nergens kwaad of iced vermoedt ;
Het levee, dat do gr4jsaard kept,
Wiens hellend pad zich grafwaarts wendt .

S

Of staat niet, in dit aardsche dal,
De sehoonste bloem op d' ergsten wind?
Havgt net een noodlot over al
Wat hoogst evierd wordt, teerst bemind? .,,
Maar neen! Geen Noodlot, (IJ regeert!
Gia spreekt, en 't onheil blijft geweerd .

y

Oct. 1583 .

0 weer hot van dit liefl flk hoofd!
0 spaar het aan dit lief gemoed!
Al wat zoo sehoon een jeugd belooft,
Dat schenk' haar 't levee mild en goed,
As de oude man, wiens hart zij stal,
Reeds lang den doodslaap slapen zal .

R
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JOHN WICLIFS ASCH .

JOHN WICLIFS ASCH .
This brook (the Swift) bath conveyed hts
ashes into Avon, Avon into Severn, Severn
into the narrow seas, they into the main
ocean : and thus the ashes of Wycliffe are the
emblem of his doctrine, which is now dispersed
all the world over.
THOMAS

Fui,LEa . (t 1661).

De Swift ontving de gloeiende each
Van 't eerbiedwaard gebeente
'fan die een kracht in England was,
Een licht der Godsgemeente ;
aliens ijvervuur met pen en mood
Alleen de dood gebluscht had
En die nu in gewijden grond
Schier half een eeuw gerust had.
De heat, die nimmer rusten ken,
Moest hem in 't graf vervolgen,
Het laatste spoor van zulk een man,
Door vlam en vloed verzwolgen !
De Swift, van 't wrred geschenk ontroerd,
Heeft, met eerbiedig beven,
Die asch ears de Avon toegevoerd,
En aan de Severn de Avon ;
De Severn hear, Tangs breeder bean,
Ter zeestraat in doers stroomen ;
Van dear is zij in d' Oceaan,
De wereld-zee gekomen.
Niet anders 't woord nit Wiclifs mood
De vrucht van 4jJn gedachten,
Heel England door, de wereld road,
Van na- tot nageslachten.
Widif was in Dec. 1384, onder 't hooren van de mis, in zjjne parochiekerk to
Lntherworth ontslapen. De stoel, waarin h j den geest gegeven had, wordt er nog
getoond . - Een en dertig jaar daarna, ten jars 1416, werd h(j in het concflie
van Oonstanz ketter verklaard, en bevel gegeven tot opgraving van z(jn gebeente
en uitwerping nit den gewijden grond . Eerst deniers jaar later (1428) werd aan
dit bevel, op aanmaning van Paus Martinus den Pden, uitvoering gegeven door
Bisschop Fleming van Lincoln . Deze list het gebeente verbranden en de asch in
de Swift werpen.
Avon ; spreek nit Even. Severn ; spreek nit Severn . Ter zeestraat in enz. Fuller
zegt : into the narrow seas ; nl, het kanaal van Bristol, en dat van St. George.
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BIJ EEN IN LATEN HERFST NOG GROENEN TREURWILG .
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Dees treurwilg blijft nog groan en west van been verkleuren,
Al bruint en geelt en dort rondom hem al t geboomt ;
Beeld van gemaakte smart en tooneelmatig treuren,
Dat heel wat l jkt, maar dat zoo kwalijk niet bekoomt .
VERTROUWEN .
Wilt g}j bedrogen zijn : geef blijk dat g j mistrouwt.
Vertrouwen, nets dan dit, werkt goads ] jpng en oud.
PIJNSTILLING .
Hem die veal lijdt, verwekt de dood geen schrik.
P}jn sch}jnt een eeuw ; dood is een oogenblik .

EENS IENSCHEN HART .
Eens menschen hart is een nauwluistrend instrument.
Het last zich menig toon, die lieflijk klinkt, ontrukken,
Zoo 't maar bespeeld wordt door een meester, die hat kept,
Die 't lief heeft, the zjjn snaren west to drukken
Naar aard en eisch, met vingren vol gevoel ;
Maar dat maar al to vaak in handen valt van krukken,
Van broddlaars, die met een eerzuchtig doel
Het wa~ gen aan hun dolls meesterstukken,
En dan 't noodwendige mislukken
Zichzelf net w}jten, maar aan 't speeltuig, dat, o smart!
Voor lang ontstemd, misschien voor goad bedorven wend .
NAAR HOOGER .

Plus haut! toujours plus haut, vers ces hautenrs eerelnee,
On nos desire n'ont plus de flux et de reflex ;
On les bruits de la terra, ou le chant des sirenee,
Oa les doutes railleurs no noes parviennent plus!
Plus haut daps lo mepris des faux dieux qu'on adore ;
Plus haut daps cos combats, dont le clel est l'enjeu ;
Plus haut daps vos amours! Montez, montez encore,
Stir cette echelle d'or qui va se perdre en Dieu,
VICTOR DE LAPRADE (t Dec, 1883).
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Naar hooger! hooger steeds, tai, heldren hoogten henen,
I t Getij to boven der begeerten, waar t gerucht

Der woelende aarde, waar de lokstem der sirenen,
De spot des tw jflaars u niet inhaalt op uw vlucht

~y

G ROEPEEREK . - PARTIJGEEST. - WIE OOIT?

r

Naar hooger met uw smaad voor kostlijke j,delheden ;
Naar hooger in den striJ d, waar 't om den hemel gash ;
Naar hooger in uw liefde 1 Al hooger, langs de treden
Der ladder, op wier top uw God en Vader staat .

C`'
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GROEPEEREN.
't Groepeeren van de cij fees, zoo of zus,
Maakt groot verschil, kan menigeen misleiden .
,Niet elk kan ,Waar 't hem zit" genoegzaam onderscheiden,
let met groepeeren van de teksten ook niet dug ?
They never taste, who always drink ;
They always talk, who never think .
PzIOL
Die altll" d drinkt, kan noon isle smaken
Die nimmer drnkt, roert steeds de kaken .
ANDERS :
Die altjjd drinkt, proeft niet met alien ;
En die noon drnkt, zal eeuwig kallen .
PARTIJGEEST .
't Is en zal zijn zoo ale 't altjd geweest is :
Partijgeest is de dood van al wit geest is .

WIE OOIT ?
Wie heeft ooit, in Gods ooren,
Een goed gebed gedaan ?
C
Wie immer, naar behooren,
11u
Zijn dank hem doen verstaan ?
Wie in zijn oog doen gloren
En zuzvren boetetraan?
C Wie heeft, bij dag of nachte,
In mensehe1jk gemoed,
(~
Een enkele gedachte
Die heiliq was gevoed?
u
CWie heeft & n"Waarnlets
rwoord
Wie e~nen
zucht
aangesproken,
heeftgeslaakt,
ontbroken,
Die rein was en volmaakt?
Wie, in geheel zijn levee,
(
4n
r
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NAOOGING .

Een enkel liefdeblijk
Aan God of mensch gegeven,
V olkonien liefder jk.
Al had ik al m }jn dagen
Nooit feitlijk kwaad gedaan,
Toch mocht ik hat niet wagen
M jn oogen op to slaan
Tot U, volheilig Wezen,
Die in mijn hart kondt lezen,
Die in mijn binnenst zaagt!
Mijn vonnis is gewezen
Waar G J naar 't goads vraagt,
NAOOGING.

Asz Miss ADA M&ar B„
op zee naar Australia .

Ik dank aan u in stills nachten,
Die op den ongemeten vloed,
't U beidende echtheil to gemoet,
Dr jft in de hoede des Almachten,
Die u genadig z}j en goad!
Kind, dat uw hart mij hebt ontsloten,
Wiens vriendschap m}1 elukklg maakt,
Dear, ze in een oogenbhk ontwaakt,
Gel jk een bloem kwam opgeschoten,
Door tooversehepter aangeraakt!
Kind, dat ik nimmer zal vergeten,
Schoon voor zoo kort op aarde aanschouwd!
Hoe oogt mjjn geest u na op 't zout
Der zee, en wenschte wel to weten
Wat koers g{j door de golven houdt ;
En of ze u zoo behoedzaam dragen,
Zoo zacht uw doel doen tegenspoen,
Als deer mijn armen 't wilden doen,
En tegenwind en onweersvlagen
Uw kiel verschoonen van hun woen!
Want g j z}jt een dier z66 geschapenen,
Die zeggen doen aan wie ze zien :
,Aan daze moat Keen lead geschien ;
,Voor hear, zich al wet dreigt ontwapenen,
,Hear, al wet steunt bescherming been ."

DE OMTUINING UYT!

Beminlijke Eenvoud, gul Vertrouwen,
Met vrees en argwaan onbekend !
U dekt een schild dat niemand schendt .
De refine ziel zal God aanschouwen ;
Gods oogen zijn tot haar gewend .
Moge u Zijn machtige arm beschermen,
En dragen over 't golfgebied,
Tot gij die nieuwe wereld ziet,
Waar gil, in uwer waardige armen,
Een levers in Zijn guest geniet !
DE OMTUINING UIT !
De omtuining nit, de wereld in,
Rechtaarde christenscharen!
Laat broederliefde en mensehenmin
Alom zich openbaren!
Treedt ieder vriendli,jk voor 't gelaat,
In wien een ernstig harte slaat ;
En last geen vormen pri,jken,
Maar geest en levers b1 jken .
Nooit zij, wat beter wezen kon,
Als slecht ter zij gesehoven .
Al 't goede heeft een zelfde bron ;
Hot komt van God hierboven .
't Betreklijk goede is ook uit hem ;
Gebrekkig antwoord op de stem,
Die 't innig hart doet trillen,
En 't werken werkt als 't willen .
Hot wordt door alien niet bereft,
Maar GoDs geest werkt aan alien .
Waar iets tot Hooger zich verheft,
Daar is hij ingevallen .
Daar heeft hij zich (nog ongekend,
Maar kennende) tot dat gewend
Wat, in het hart der blinders,
Door tasters, dringt tot vinden .
God brengt zijn schapen bij elkaar,
op velerlei manieren i
Niet elk wordt straks den staf gewaar,
Die aanvangt hem to stieren .
Eerst waar het nadert tot de stal,
Die ze al to zaam bevatten zal,
Zal elk, op eigen wijzen
Den Goeden Herder prijzen.
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ONTLEENDE GFEDACETEN.

Gij die hem kept, misken hem niet
In 4jn . geduldig werken!
Hij voert zi,jn godljjk algebied
Niet enkel in uw kerken.
vermoed ook buiten 't heiligdom
Zjjn wijze hand ; zij werkt alom
Aan 't rijk van liefde en vrede .
Gij, werk eerbiedig mede!
ONTLEENDE GEDA GHTEN .
I.
ALTERNATIEF .

Gj kunt al 't goad niet doen, dat ge in uw eedle droomen
U voorgespiegeld hadt en als uw phcht bereft ;
Des moedloos, geeft gij 't op. Moet dan, wat u betreft,
Al 't kwaad, dat komen ken, maar komen?
II .
AAR ZEN MATERIALIST.

Hoe hooger ik uw gaven eer,
Te dieper moet ik mid bedroeven,
Zoo groot een geest to hooren snoeven
Dat hij een lichaam is, niets nicer .
III .
JEUNESSE DOB~E.

Verachtelijke awerm van knapen, los van zeden,
Verkwisters van uw jeugd, hear kracht, hear geest, hear gloed+
Die 't levee wegsmijt voor doemwaarde nietigheden,
Geeft mij uw twinttg jeer, zoo gij er niets meo doet!
Iv.
TEBDBAAGZAAMST.

Wie moet verdraagzaamst zijn? Wie is het duurst verplicht?
Die 't klaarziendst oog bezit, b,~ 't ruimste vergezicht.

ONTLEENDE GEDACETEN.
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Heeft u de duivel, vriend! of hebt gij hem verleid,
rjjn list uitlokkende door gue gelegenheid?
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„TEN EEEBTE ZUIVER I"
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Hoe neemt gJi' 't? Rein van hart, of zuiver in de leer?
Veel is de waarheid waard ; maar waar to zijn nog meer .
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VII.
ONTZIET ELHAAR .

Ontziet elkaar . gJi.' stri
J dende hartlJ"en!
Bew jst elkander schuldige eer!
De waarheid zal er niets b j 1 jen,
En gig betracht een deugd to meer,

r

a

U

C
b

r

a

C

S
S

S

S

.

AARTSENGEL

MICIIAELS BOODSOHAP.
_
ORLANDO FURIOS[ .
Canto XIv. St. 75-97.

mu

Op het bericht dat Reinoud met een hulpleger uit Engeland op
de Fransche kust geland is, verzamelt de aanvoerder der Saracenen
al zjjn macht om die tegen Parijs to doers aanrukken . Op het ver
nemen hiervan beveelt Charlemagne, dat in alle kloosters en kerken
dringende gebeden,, tot den Allerhoogsten worden opgezonden om
den aanval to ver}ldelen en bet dreigend onheil van de Christenheid at to wenden. De vrome Keizer zelf roept met ootmoed, boetvaardigheid, en betamende gelolten den b}~stand des hemels in .
Zijn vurig gebed bleef niet onverhoord. Z jn beschermengel voerda
bet voor den troop des Verlossers ; en alle engelen ondersteunden bet,

MIOHAELS DOODSCHAP .

En de ongelkbre Goedheid, wie to smeeken
't Geloof zich simmer vruchtloos onderwond,
Zag met ontferming peer en gaf een teeken
Aan Michael. ,Vlieg henen!" sprak haar mood ;
,Een Christenleger heeft het zeil gestreken
,Ter kust van Picardye : voer terstond
,Het voor de muren van Parijs, maar zonder
,Dat 's v jands kamp jets merke van het wonder .
,Ga eerst de STILTS vinden; met bevel
,Om tot dit werk aan uwe zij to kleven ;
,Zij kept de middles en de kunsten wel,
,Die aan een zaak een goeden uitslag geven .
Ga dap naar 't oord, alwaar de TWEEDRACHT, fel
,En woest van aard, haar zetel heeft verheven .
,Zij volge u, toorts en tonder in de hand,
,En brenge in 't kamp der Mores moord en brand .
,Zij' strooie er, tusschen grooten en geduchten
,Door cooed en kracht, haar twistvuur, en kwaad zaad,
,Dat welig opsla met vergifte vruchten,
,Zoo dat de een d' ander aanvalt, kwetst, verslaat,
,En andren veel 't verwarde, kamp ontvluchten,
,Waardoor 't groot heir zjn Konmg luttel bast"
God sprak . De Aartsengel, voor zjjn troop verschenen
Gaf niet een woord ten antwoord ; maar vloog henen
De wolken deinsden . Klaa,r wend 's hemels traps
Alom waar de Engel heendreef op z jn schachten .
Een gouden gloor omzweefde hem, in glass
Den bliksemstraal gel jk bij donkre nachten.
, ,Waar," dacht de hemelbode, is flu de kans
,M't schoonst 2 Waar kan 1k eerst en best verwachten
,Dat ik die vijandin der spraakzaamheid
,Ontmoet, tot wie mijn eerste boodsehap leidt'?"
H}j overdacht haar wijzen, wegen, werken,
Doorliep met zjjn gepeinzen menig oord,
Met dit besluit ten laatste : ,Kloosters, kerken,
,Ziedaar waar zij wel 't zekerst thuisbehoort .

MICBAELS BOOD 3CBAP.

,Het vroom verblijf, waar zich de peters sterken
In 't hemelsche ; waar niets van de aard hen stoort,
,Wear dorms, refter, boet-, ja ells cellen,
,Elk op hun dear, 't woord STILTS zagen stellen ." 1 )
bit denkbeeld gaf d' Aartsengel nieuwen lust,
En nieuwe snelheid aan zijn gulden penuen .
't Vooruitzicht van slechts liefde, vrede en rust
Deed hem het zwerk met vlugger vaart doorrennen .
Maar 't licht dier hoop werd deerli,jk uitgebluscht,
Zoodra hij pleats en toestand leerde kennen .
her was geen STILTS ; al lang ontweekzij 't Stift ;
Of, was ze er nog, het was alleen in schrift .

S
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Ac h, vruchtloos met een schoon tooneel van vrede,
Van liefde, vroomheid, ootmoed zich gevleid!
Zij waren er geweest, maar lang geleden .
Nu was er vraatzucht, hebzucht, tnornigh?id .
Nod, luiheid, wreedheid, trots, 'r~tn~htigIi •u 1i~t
De Aartsengel stood verbaasd van 't onderseheid .
Zijn oog doorliep de onoogelijke bends . . .
Was dit de TWEEDBACHT niet, die hij herkende?
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Hoe z j, die hij, near 't goddelijk bevel,
Zou zoeken, als de STILTS was gevonden,
Die hij gedacht had op den weg der Hel
Te ontmoeten bij verdoemden en gebonden' :
Die vond hij, waar - afschuw1jk guichelspel!
Gebed en offer werden opgezonden !
Was 't mooglijk? Hij vermoedde een verren tocht :
En zoo nabil, en hier was, die hij zocht!
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Hij kende hear aan t kleed van honderd kleuren,
(fit ongelijke banen saamgehaakt,
Dat hier hear dekt, dear naakt last door 4jn scheuren
Die iedere beweging grooter maakt .
Hear, 't onderling oneensche, Karen sleuren,
Rood, wit, zwart, grauw, hier uit elkaar geraakt,
Dear in een vlecht, ginds in een lus gevangen,
Hear ever borst, en rug, en meagre wangen .
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Ook torste ze, onder de armen, en in 't kleed,
Een zware vracht van wetten, decretalen,
Volmachten en adviezen, heel een vleet
Dagvaardingen, verhooren, en verbalen,
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Anders:

Wear m' overal 't bevel om stil to zw}jgen,
muar en dear gegrift, to zien ken kr}jgen .
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Als niet alleen zJi' die men kleint'es"
beet ,
~
~
Maar steden met den ondergang betalen ;
En v6br en achter haar en rood en om,
Een procureurs- en advocatendrom .
De Aartsengel wenkte en deed zzjn last haar hooren :
Zij moest in 't kamp der Moren zulk een twist,
A.ls op vernieling uitliep, doer ontg1oren ;
,Sterk tegen sterk moest worden aangehitst .
,Maar zeg me eerst wear de STJLTE is op to sporen?"
Sprak Michael, verzekerd dat Z1j 't west,
Die 't alien tide in rile wereldstreken
Nu bier den dear, een brand had aan to steken .

~
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Maar 't antwoord was : ,Ik west zoo wear niet, of
,Ik haar wel ooit ontmoette in stall of velde
,Wel heb 'k haar naam vernomen en een lof,
,Die overal haar schranderheid vermeidde,
,,k Denk eehter wel dat remand van mi1jn hof,
,Drs menigmaal haar op haar weg verzelde,
r U goed herieht zal kunnen geven . -- Zie",
Zoo sprak ze en wees 13FDROG aan : bet is Die" .

Een steelsehe tied ; zeer zachte wezenstrekken ;
Een neergeslagen oog ; een spraak zoo zoet
En zedi dat z"}l ' t denkbeeld op moest wekhen
Van d'~ En gel Gabriel bi' 't Wees e roet"
Het oovrrg moest een lan g, wild kleed bedekken :
Mismaaktheid van den pals of tot den voet .
Nog jets verborg ''t en mocht dear nooit on tbreken .
Uw dolk, BEDnoG . met zwart venrjn bestreken!

Hear vroeg den nu de Aartsengel, werwaarts hij,
to betraPpen been moest zweven .
Zij woonde vroeger bij de DEUGDEN ; zjj" Was 't antwoord - zij beminde 't kloosterleven, .
• Toen t nreuw en schoon was, en bezocht de abdJi .~
,Casino's kruin en Karmels hooge dreven ;
,Ook had zij eertUds scholen ; meer dat was
• S1 echts in de dagen van Pythagoras.
COm STILTS

e

.

r Sinds Philosoof en Heilig haar ontbraken
,Die lang haar hieldenop de, rechte pa" a,
n
• Z ag men haar meer en meer de DEUGD verzaken ;
Weldra tot schelmerrjen overslaan ;
, s Nachts met verliefden op den trii geraken ;
, En straks .,met dieven op d en strooptocht gaan ;
• Veel heeft z i~ _met VERRAAD zich opgehouen,
,En ook met Moonn moeht haar mxjn oog aanschouwen .
~S
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MICHAELS BOODSCHAP.

„Met valsche musters en hun loos bedrijf
Houdt zij zich vaak in duistren hook verscholen ;
,Maar wisselt ook zoo dikwiJ is van verblijf,
,Dat die haar wenscht to vinden, lang ken doles.
,Toch is er kans, dat gij haar valt op 't lijf,
,Zoo gjj to middernacht de diepe holes,
,De donkre grot des SLAAPS kunt binnentreen :
,Dear neemt zij rust ; begeef u derwaarts hoes!"
Ofsehoon BEDROG meest liegt : in 't gees zij zeide
Was doze meal toch zoo veel schUn van wear,
Dat de Engel haar geloofde . Hij verbeidde
Gees oogwenk meer ; meer spoedde zich van dear .
Ru regelde zjjn vlucht en overleide
Z jn weg, en nam zi~n tild terdege wear,
Om in 't verblijf des SLAAPS, dat hij wel kende,
Hear, die hij zocht, to vinden in hot ende .
Arable! dear ligt een eng, diep dal,
Ver van uw steden, dorpen, en woestijnen ;
In schaduw van twee bergen, heel . en al
Bedekt met breede beuken, grijze pijnen ;
Wear steeds de zon vergeefs in pogen zal
Zen vollen gloed van stralen to does sehijnen ;
Da~r, dichtbegroeid en tusschen book en stronk,
Loopt een smal pad uit op een bergspelonk .
Dear, achter 't zwaar geboomte, ontsluit een w}jde .
Zeer diepe grot zich in den harden steep .
't Gezellig eiloof, groen ten alien tijde,
Rankt wild en dtcht zich om den ingang heen.
Hier woont de logge SLAAP. Aan de eene z de,
Zit LEDIGILEID met haar gemeste lees
Plat op den grond ; en LUIHEID strekt de beenen
Aan de andere uit, die haar gees dienst meer loosen .
VERGETELBEID houdt hij de dear de wacht ;
Kent nosh herkent wie ooit haar koom to voren ;
Laat niemand in, geeft op Been boodsehap acht,
En heeft near 't schijnt zelf tong en spraak verloren.
De STILTS doet de rondo, en schuifelt zacht
op fulpen zoo!, den mantel over de ooren,
En wien ze ook zou zien naderen : zij gaf
Een teeken met de hand en woes hem af .

Maar Michael trad toe en, fluistrend, zeide
„'t Is Godes wil, dat Reinouds legermacht
,Oprukke near Parijs, in uw geleide,
,Opdat den geizer hulp zij toegebracht ;

MICHAELB BOODSCHAP .
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,Maar z66, dat niet zich 't kleinst geluid verspreide,
,De Saraceen nets boor, waar 't nog zoo zacht,
,En, eer 't GERUCHT in 4jn trompet kan stooten,
,H}j zich van alle karat vmde ingesloten"
De STILTS gaf geen antwoord, maar zj boog
Eerbiedig 't hoofd en, straks reisvaardig, stelde
Zich achter hem die haar gebood, en vloog
Met hem naar Picardye en 't heir to velde .
Daar zor de de Engel dat de str}j}dlust boog
Opvlamde in alle rangers . Allen snelde
Te wapen ; naar Parjjs ; in ~enen dag ;
En niet eon man, die daar jets vreemds in zag.
De STILTS glng, dan achter en dan voren,
Om 't leger been ; op zjjn geleedren zonk
Een dikke mist, waardoor geen zon kon boron,
Schoon verderop de dag op 't helderst blonk .
Die novel was zoo dik, dat tromp noch boron
Naar buiten hoorbaar word, hoe schel h}1 klonk.
Toen tong z}j naar do heidenen, en diende
Ze eei 'k weet niet wat toe, dat elk doof maakte en stikziende .

ASTOLFO'S MAANBEZOEK.
ORLANDO FURIOSO .
Oanto XXXIV. St. 48-92. Canto XXXV, St, 10-30.

~r~~c~c~~c~c~c~ ;tr~~s~r~tr~r~c~~tr~rr~c~r~tr~s~cs tc~c%

J stolfo, woest, maar dapper Engelsch print, die zich made met
Karel den Groote tegen de Saracenen verbonden heeft, is onder de
helden van diens gevolg, in dit dichtwerk, wel een dergenen, wier
lotgevallen hat verscheidenst en'het ongehoordst zijn . Hid ,is al
eens op den rug van een walvisch door de zee near hat eland
eener toovergodin gevoerd, wear hem lief en lead wedervaren wear
au ten slotte door , daze in een mirteboom veranderd is ; maar door
eene andere in z}ln , vorige gedaante hersteld, en met eon book
begiftigd, waardoor h}1 in de toekomst ken lezen, en met een hoorn
waarop hjj slechts heeft to blazon om mensch en flier van schrik
to doen verstwen en weerloos to waken . Nu vinden wjj hem in
den zadel op een hippogryf, wonderwezen, half paard, half griffioen,
flat hem bevorens aan de poort der hel gebracht heeft, maar hem
nu door de lucht zal voeren tot een tocht, waarvan de volgende
verzen de geschiedenis en hat doel doen kennen .

ASTOLFO'S MAANBEZOEK .
Weer nam hem 't wiekpaard op en, in de lucht gerezen,
Ging 't naar den top des bergs, die, als Astolfo dacht,
Niet verre van den zoom der maansfeer of kon wezen .
't Verlangen om to zien had in hem zulk een kracht,
Zoo perste hem de drang ten hemel, dat voor dezen
Ooze aard beneden hem wend voor Been ding geacht .
En hooger ging bet steeds, steeds hooger, tot ten laatste
,t Gedienstig vleugelpaard hem op den bergtop plaatste.
Saffieren, perlen, goudstof, diamant,
Topazen, chrysolieten en robijnen
Moest in 't verruklijkst oord, aan iedrenkant,
Het blij gebloemte in 's Ridders oogen schj~nen ;
Het glanzig groen van gras en kruid en plant
Deed puiksmaragden in bet niet verdwijnen ;
Niet minder schoon was 't loof van boomen, rijk
Aan bloemen en aan vruchten tegelijk .
Daar kwinkten vogeltjes van alle veeren,
Blauw, geel, groen, rood, maar alien even schoon ;
Daar blonken luide beekjes, stille meren,
Klaar als kristal, aan stormen ongewoon .
Zoo zacht een koeltje, als bloem nosh blad kon deren,
Hield daar altijd een zelfde mast en toon ;
Daar 't in de lucht joist zoo veel trilling baarde,
Dat van den dag de hitte u niet bezwaarde ;

Maar wat er geurigst leefde in bloem en blad
En glanzig ooft, zich wiegende op zijn stelen,
Pat mengde 't zaam en droeg het road, opdat
Het ziel en zin op 't aangenaamst zoo streelen.
Een prachtbouw, die van verre 't aanzien had
Als mocht hem looter voor en vlam omspelen,
Stood daar, en praalde en straalde met een gloed,
Als sterfljjk oog nooit had op aarde ontmoet .
Astolfo liet zjjn klepper langzaam treden
Naar 't hoog paleis, zoo grootsch als zonderling,
En rechts en links op al de heerlijkheden,
Die hem omringden 't oog gaan. Hoe gering,
Hoe leeljjk werd hem de
p aard, die wij betreden
En die van : s hemels vloek het merle ontving,
Geleken bij dit lustoord, waar geen dampen
't Volkomen schoon vermindren of bekampen .

.
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Verpletterd door bewondring, houdt hij stand
't naadren van dit uik der raal ebouwen .
}Doorzichtig als karbonkel gloeit zijn wand ;
Uit ~~nen steep is heel t kasteel ehouwen .
Waar mocht ooit menschenoog, in stad of land,
Een wonderwerk aan dit geli'k
! J beschouwen?
Zwicht hof van Dedalus . vergeet uw faam,
Gj s werelds Zeven Wondren al to zaam!
Yn t voorportaal dier mooning zoo verheven,
.Ontwaart Astolf een Grjjs die tot hem treedt .
Z n mantel is uit urperstof geweven,
pEn wit als melk pt fi'nlinnen onderkleed.
Sneeuwwit was 't haar op d' achttren schedel ; even
Sneeuwwit de baard, die op 4jn boezem gleed .
Hem docht - zoo heerlijk was 't gelaat van dezen
Het moest een Zalige nit den hemel
. wezen .
Eerbiedi steeg hi af. Met bli elaat
En minzaam oog' breekt nu de dr 'ze
fi 't zwl"gen
„Baron! ,t Was niet dap naar des Hemels raad,
,Dat g}l tot dit aardsch Eden op mocht stilgen ;
„Gij weet niet om moat reden, nosh verstaat
,Wat vrucht gij van dien uitstap zult verkrijgen ;
,Dock, zeker, uit lichte oorzaak is het niet,
,Dat gj uw noordl jk halfrond dus verliet!
,Hat geldt den Grooten Karel ; 't geldt gevaren
Van 't Heiligste Geloof . Om onderricht
,En raad tot dezer redding op to garen
,,Is 't dat uw wag naar herwaarts ward gericht,
,Dock wacht u wel, dit voorrecht to verklaren
,Uit eigen deugd : gij zijt hat God verplicht .
,Noch wonderhoorn, noch vleugelpaard zou baten,
,Had God de Heer uw reis niet toegelaten .
B

,Straks spreken w}j moat rustiger to zaam
,Van 't geen waarmee ziJn raadslag u belastte.
,,Verkwik u eerst en schep een weinig am
,Van de ongewone reis, de large vaste ."
Aldus de Grils, Maar als daarop zjn naam,
Hem meegedeeld, den a'organ held verraste :
Wie schetst, hoe anal hem 't bloed door de aadren dreef
De naam diens mans die 't Evangelie schreef ?
Johannes was 't ; geliefdste, meest vertrouwde
Des Heeren . Had de broederkring verstaan
Dat hij alleen den dood niet smaken zoude :
't Was uit des Heilands mood niet uitgegaan,
Als h j tot Petrus had gezegd : „Zoo 'k woude
Dat hp" b1eef tat ik kwam moat ging 't u aan?"
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Maar had hij niet gene rd : „hij zal niet sneven" :
Dab hlj t bedoeld had, bleek bier door z 1jn levee,
Hier was hij opgenomen ; bier ontmoet
Door Henoch, in des werelds vroegste dagen
Door God aan de aarde onttogeii ; bier begroet
Door die voor Isrel ruitren was en wagon" 1 ) .
Alle ergernis to boven ; bier vergoedt
Een eeuwge lent' hem al des werelds plagen,
Tot jongst bazuingesehal aan yolk bU yolk
Verkondt : De Beer komt weder, op zijn wolk ."
Het drietal heilge manses woes goedmoedig
Een ruim verblijf den aardsehen ridder aan .
Z}jn ros werd, in een ander, overvloedig
Onthaald op korlen van bet edelst graan .
Hemzely' werd ooft geboden, dat zoo s oedi
liij 't proefde, 't denkbeeld door zijn ziel deed gaan :
Als zulke, o Kennisboom . uw vruchten wares,
Laat de overtreding Adams zich verklaren .
Als flu de Held aan de eischen der natuur
Voldaan had en, . nadat hem 't maal verkwikt had,
De rust van zi n vermoeiend avontuur
Op 't don3 gesmaakt, dat hem goo zorg beschikt had
En oprees in bet hartverkwikkend uur,
Als reeds Aurore op de aarde neergeblikt had,
Zag hiJ terstond zjjn achtbren gastheer weer,
Dies Jonger, die bet liefst was aan den Heer .
H" heeft hem vriendli k bj de hand genomen,
n veel gesproken ; maar ik meld niet wat .
In t emd : ,Min Zoon, uit FrankriJ.'k bier gekomen,
Weet go echter niet, wat daar heeft laats ehad .
,Verneem 't! Uw . Roland heeft den weg der vromen
Verlaten, en z}~ n heldenziel beklad,
,Zwaar straft de hand des Heeren den verblinde •
,Hot zwaarst altijd, dies hij bet meest beminde .
, Uw Roland ; hij, bid wrens geboorte God
Den grootsten mood met groote kracht vereende
,Wren hij, verheven boven 't mensehlijk lot,
t Onkwetsbaar ziln door zwaard of spoor verleende ;
Vermits, gehjk hij eeus eon Simson tot
,Verweerder an zijn Isrel spierde en zeende,
,Hjj dozen tot &schermer had gewijd
,Van 't heilige Geloof dat hij belijdt ;
,Uw Rolnd heeft zoo groote gunstbewijzen
,Maar al to slecht vergolden aan zijn Heer .
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,De heilge zaak, die eens zijn burst deed rijzen,
„Ontging zijn hart, vergat hij al to zeer .
• V oor een - wren duet zoo diep een val niet jzen? ,Voor een heidin verzaakt hij deugd en eer 1
• Voor haar geblaakt door wul sche en wreede tochte
• H eeft hij herhaald zijn eigen bloed bevochten 1 ) .

ti

,Dies heeft, hem God van zijn verstand beroofd,
„Zoodat hij naakt heromzwerft door de velden,
r Zoo zeer in 't brein verduisterd en verdoofd,
,Dat hij niet een van die zich voor hem stelden
„Herkent, such zelf zichzelf to zijn gelooft ;
,Als zeven jaar, naar ons de Sehriften melden,
• Het lot diens trotsehen Konings is geweest,
,Die gras at in de weiden ale een beest .
,Zoo zwart ale die van deze' is in Gods oogen
,De zonde niet van owes christenheld ;
Dies wordt zijn straf in korter tijd voltogen.
• Drie maanden heeft de Hemel haar gesteld .
,Wat tot uw reis den Heiland heeft bewogen :
„Het uur is char, dat u min mood het meld'.
,Zij thane (Hij wil 't) door u van m j vernomen,
,Hoe Roland weer tot zijn verstand zal komen .
* 't Is waar, tot nieuwen tocht moet ge aan m}jn z,
•V erlatende deze aarde, u thane bereiden .
Naar 't sehoone hemellicht, ons 't meest nabjj
,Van al wat om ons zweeft, zal 'k u geleiden .
, Wat Roland of helpt van z}jn razernij
,Is enkel char to zoeken door ons beiden .
•Zoo ras dat licit ons boven 't hoofd zal staan,
,Gaat onze reis, nog heden avond, aan .
Zoo sprak de Heilige ; en de dag vlood henen
In t onderhoud der wijsheid, diep en breed .
Maar, ale de Eon was in de zee verdwenen,
De maan haar blanke hoornen glinstren deed,
Is voor des Ridders oog een kar versehenen,
Tot reizen door het luchtruim toegereed .
De wages was 't, waarin, voor sterflijke oogen,
Elia steeg en opvoer naar den hoogen .
Vier hengsten, ale een vuurvlam rood van glued,
Ze n "door d' Apostel in 't gareel geslagen.
Hii plaatst Astolfo naast zich, grijpt vol moed
De leidsels op, en stuurt den wonderwagen
De lucht door, die de raadren gonzen duet .

1) Ni. Beinoud, met wien hij tweemalen om Angelica geatreden had . Zte Orlando
namorato.
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Straks worden zij den vuurkring doorgedragen ;
Maar de eeuwge gloed dringt tot hun vel niet door ;
De wonderdoende Apostel zorgde er voor .

De sfeer des vuurs ligt onder hen . Nu trekken
Ze op 't maanveld aan . 't Scheen hun voor 't grooter deel
Een stalen schild gelijk, met roest noch vlekken ;
En in hun oog verschilt bet niet zeer veel
Van 't geen, in 't groot, onze aarde geeft to ontdekken
In zee en land, vereend tot een geheel .
Ver onder hen zien zij die aarde zweven,
Van d' ocea,an, haar gordel, strak omgeven.

Twee dingen wonderden Astolfo zeer .
Hoe kon zich van nabij zoo groot vertoonen,
Wat hem een klnine schotel scheen, niets nicer,
Gezien van uit den bol dien wij bewonen2
En, zag hij nit zijn koets op dezen neer :
Het mocht ter nauwernood de moeite loonen,
Zoo nietig scheen hij, die daar, zonder licht,
Zich telkenmaal onttrok aan zijn gezicht .

En ginds! Gansch andre stroomen, meren, weien,
Dan ooit bet oog op aarde heeft aanschouwd,
Gansch andre bergen, heuvelen, valleien,
Met steden, burchten, huizen hooggebouwd,
En wegen, die naar alle karat zich spreien ;
Ook menig uitgestrekt en donkey woud,
Waarin de schoone nimfen, alle dagen,
Met opgeheven spriet de hinden jagen.
De Ridder mag, niet stilstaan bij dit al .
Niet daartoe is hil herwaarts opgestegen .
De Apostel voert hem in een zeer deep dal,
Omrmgd van hooge bergen allerwegen .
Daar ziet hid wat hil noon vergeten zal ;
Al wat door eigen schuld, door 't voor en tegen
Van 't lot, of door 't geweld des tijds, op aard
Verloren weed, was bier bi~eengegaard .
'k Wil aanstonds niet aan staat of schatten denken,
Die 't wentlend rad geeft en ontneemt om 't zeerst ;
Van wat bet lot to rooven noch to schenken
Vermag, gewaag ik voor uw ooren eerst
Vermaardheen, die zich iangzaam voelden krenken
En straks vernielen door den geest die heerscht ;
Veel ijdle wenschen ; veel vergeefsche beden,
Diet zondig hart tot God zond van beneden .
Verliefde zuchten, klachten, jammerkreet ;
De tijd, vermorst aan opschik, spel, of droomen ;

y
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Verzuimde tijd van 't yolk dat nooit fete deed ;
Voornemens, vaak gekweekt, nooit nagekomen ;
En doellooze verlangens bij de vleet,
Zijn wat hier meest de plaats heeft ingenomen .
Zoek niets meer van dit alles bier beneen .
't Ging maanwaarts ; die 't wil weerzien reize er heen!
De Paladijn zag alles met verbazen,
En vroeg zijn achtbren gids nu dit dan dat .
Daar merkt zjn oog een berg van vochte blazer,
Luid rammelend, zoo vaak de wind ze vat .
De kronen waren 't, dier gekroonde dwazen
Der oudheid, die een later eeuw vergat ;
Assyriers en Perzen, Grieken, Geten,
„
Wier ri,jk verging, wier ream wig nauwljks water .
Daarnevens stood geheel een hoop ten toon
Van ringer, zilvren, gouden, kostbren, schooners ;
Al giften, die men gaf op hoop van loon,
Aan vorsten en hebzuchtige patronen .
Een slinger hing er, lang en ongewoon,
Geknoopt uit vleitaalstrikken . Muzenzonon!
Een hoop geborsten krekels was bier 't beeld
Van zangen, op verkochte her gespeeld .
Hier gouden ketens, perlen, halssieraden Bedrogen min! uw ras hernomen tooi!
Dear arendsklauwen, slechts tot eigen schaden,
Misbruikte macht! geslagen in uw proof!
Blaasbalg b j balg in 't ronde, stiff geladen
Met vorstengunst ; bedriegelijke fooi,
Die zij voor eens hun Ganymeden schenken,
Om later nooit meer hunner to gedenken!
Van menig stad en menig burchtslot lag
De puinhoop hier met de uitgestorte schatten ;
Vrucht van to zwak verbond, trouwloos verdrag,
Of samenzwering die uiteen moest spatters .
Serpenten met een luffer-hoofd en lack,
Waar dief en valsche munter moed op vatten ;
Gebroken ffesschen veal, en groot van ziel ;
Loon voor den dienst bij hovers keel en schriel .

Een menigte van weggeworpen spijzen
Wekt 'S Kidders vraag, wet die beduiden moat?
,De weldaan zijn 't," is 't antwoord van den Grijzen,
,Die, na zijn dood, een vrek aan de armen doet ."
Een hooge berg zag hij daarachter rijzen ;
Verlept gebloemt' droeg hij in overvloed ;
Eens was zijn gear zoo zoet, nu gear verpester.
't Was Constantijns schenkaadJe aan Paus Silvester .

'
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Lijmstokken zag de Held in grout getal ;
Uw schoonheen, duffers! en haar zoet vermogen . . .
Maar wie die 't al naar orde noemen zal,
W at bier zich voordeed aan Astolfo's oogen?
Oneindig is, wat in ons tranendal
Bloeit, maar welhaast betreurd wordt als vervlogen ;
De dwaasheid slechts, nooit weinig, nooit genoeg,
Verlaat nooit de aard en wjjkt
J niet uit haar voeg .
Astolfo zelf zocht naar, verscheiden dingen
En dagen, die ook hj verloren had,
Die echter in den hoop ziJ n oog ontgingen,
Tenzij dan, door den Gids, die naast hem trail .
Toen kwam hij tot waar alle stervelingen
Zich stout mee vleien, geen ooit God om bad :
Verstand! - Hier lag 't, in massa's niet to ramen,
Maar vast zoo veel als van al 't andre samen.
Het bleek een heldre vloeistof, fijn en rein,
Schier even ras vervluchtigd als vergoten .
Die quintessentie van hot menschljjk brain
Dient in een vat van rondsom dicht gesloten .
Hier zag ze Astolf in kruiken grout en klein ;
Zeei klein soma ; maar zjjn oog gang naar de giooten .
Een had een bef bevestigd aan den stop ;
„VERSTAND YAN ROLAND " stood er duidlijk op .
Zoo was aan iedre kruik de naam gebonden
Van die zijn inhoud miste . Dat een deal
Ook van bet 4jn' daaronder ward gevonden,
Verwonderde onzen Ridder niet to veal .
Maar dat van lieden die 't niet missen konden
Of mochten, die hij waande in 't vol en heel
Bezit er van, bier 't tegendeel moest blijken,
Daarvan stood ooze Astolfo vreemd to kijken .
Dees had bet in de liefde, die aan de ear,
Gene in 't bejag voor 't vullen van ziln kisten
Verspild ; in , 't likken van eon grooten hear ;
In 't zot bedrilf der droomende alchimisten,
Bouwwoede schilderJi drift, en wat maar
Een hartstocht worden kan, die 't bloed duet gisten .
Van menigen geleerde, nit menig land,
Van heel wat dichters ook, la bier 't verstand.
Zjn leadsman, then we als s Heilands lievling loven,
Reikte aan Astolf hot zjne toe ; hij kreeg
De kruik die 't inhield ; Meld den news er boven ;
Snoof
. op, en voelde hoe 't naar boven steeg!
TuLp}~n
n ,zelf heeft geschreven to gelooven,
Dat sands then dayg de Ridder wel terdeeg
3
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Wat w}jzer leefde, en wijzer wear gestorven,
Had niet een dwaasheid alles weer bedorven .
Nu nam Astolf de groote, voile ken,
Die al 't verstand van Roland in moest houen .
Hij vond ze, in 't dragon, nog veel zwaarder den
Hij hear gesehat had op hot bloot aanschouwen .
,'t Doel was bereikt" . Zoo dacht hij . blear St . Jan
Vergunde hem uit deze lichtlandouwen
Nog de afreis niet, maar leidde zijnen voet
Near een paleis op d' oever van een vloed .
Hier waren al de kamers volgeladen
Met kluwens van wol, zijde, vies, katoen .
In de eerste trok een oudje tai van draden
Uit dozen op hear hasp, zwart, wit, geel, groen.
Zoo zien wij nit lauw water, wear ze in baden,
De zijwormpoppen van hear dos ontdoen,
Wanneer des zomers, naarstige boerinnen

Zich zetten om de nieuwe zij to winners .

Zoodra doze oude een strong gereed had, was
Een tweede dear en reikte ze aan eon derde,
Die 't work bezag, 't fijne nit bet grove las,
De kleuren schifte, en 't lichte aan 't donkre ontwardef
,Wat doers 4j,~ toch?" riep onze Astolfo ras
d' Apostel toe, die niet met 't antwoord marde :
,Dit drietal zijn de Parcen, en hot weeft
,De levens, die gij stervehngen leeft .
,Zoolang een weefsel duurt, duurt ook hot levers
„Eons menschen, en goon oogenblik daarna.
,Natuur on Dood, trouw op de wacht, slaan even
,,Opmerkzaam, dread voor dread, 't voltooien ga,
,Wet nit de sehoonste draden wend geweven
,Moot 's hemels zalen sieren, vroeg of spa ;
,Wat nit de grauwe en zwarte, wordt tot snoeren
,Ow hen to binders die ter hello voeren ."
Eon jzren, zilvre', of gouden plaatje gaf
Den naam van ieders levensweb to lezen .
Wie plukte or hier bet eon na 't andere af?
Eon grjjsaard, die eon jongling scheen to wezen,
Indien men acht sloeg op den snellen draf,
Waarmee hij aan kwam stutven, om met dozen
Zijn mantelslip to vullen, heen to gaan,
En, weergekeerd, eon nieurwe yacht to lean .

Wie was die grjjsaard, nog zoo rap van leden,
Tot zulk een spoed geheel gemaakt near 't scheen?
Wie was hij ? Werwaarts richtte hij zijn schreden ?
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Waar bracht hij telkens wat hij roofde heen?
Zoo ras Astolfo her de wonderheden
Beschouwd zou hebben, en Sint Jan zjn schreen
Naar buiten had gewend, op d' oeverzoomen
Des breeden vloeds, zou hij er achter komen .
Het was een stroom, die drabbig, morsig, zwart,
Met zand en s1 jk gemengd, zijn golven rolde .
Daar kwam de Grjze, vlugger dan een hart
En lichter dan een vogel aan, en holde
Naar d' never, en in 't woelend water ward
De gansehe yacht, die hem den mantel volde,
op eens geplonsd, als waar 't in arren cooed.
De Lathe was de naam van dawn vloed .
En weder ging de Grijsaard, en kwam weder
Terug met nieuwe yacht en d' ouden spaed,
En liet op ineuw zisjn mantelslippen neder,
En schudde op meuw den inhoud in den vloed.
't Getal der namen die verzonken : veder
Noch tong, die 't meldt, noch gissing die 't vermoedt!
Van vale zou geen stervling 't ooit gelooven .
Slechts enkele, een op duizend, dreven boven .
En langs en om deii stroom : ziedaar een vlucht
Een dichte zwerm van raven, kraaien, gieren,
'
En wat er meer van roofgespuis erucht
Met aaklig krassen maakt en twistig tieren .
Zij schieten op den Grjjs aan uit de lucht,
4mweemlen hem met telkens dichter zwieren,
Daar elk om 't gretigst nab en klauwen slant
Naar 't geen er nit zjn kleed to water gnat .

Maar wat zjj meester warden, bleak hun krachten
Te zwaar . Zjl lieten 't vallen . Lathe's vloed
Ving namen, moogljk waard in elks gedachten
Te levee, op en zwolg die in voor goad .
Twee zwaneu slechts, met zilverblanke schachten,
Te midden van dat zwart en grauw gebroed,
Qerschenen, hielden vast wat zjj bekwamen,
En zwommen zingend wag met ankle namen .
0 ja! Zj hadden die, met blijkbre vreugd,
Aan 't lot ontrukt, door d' Oude zoo kwaadaardig
Hun toegedacht . Klapwiekende en verheugd
Zoo rein als schoon, zoo schoon als edelaardig,
Doorkhefden z}1 den stroom, die eeuwen heugt,
In zwemmen als in vliegen even vaardig ;
Zj zetten 't naar een heuvel, op wiens kruin
Een tempel stood van warmer of arduin .
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't Was aan de Onsterfi jkheid, dat tempelzalen
En heuvel wares toegewjd . ~traks kwam
Eon schoone nimf van daar naar d' never dales,
Die uit der zwanen neb do namen earn,
En ze in 't portaal van 't heiligdom deed pralen,
Bij 't refine licht der zuivere outerviam,
Door ze aan een rijzige eerzuil vast to klinken,
Om, even gaaf, al de eeuwen door, to blinkers .
Wat gindsehe GrjJ s, noon des verdervens zat,
Wiens lust was 't al to werpen in de baron ;
Wat doze nimf; wat doze tempel ; wat
Gindsch
roofgespuis
dozeinzwanen
wares
't Misterie,
dat ditenalles
zich had
- ;

Kon zich Astolf op geese wijs verklaren .
Dies bad hij van den Godsman 't noodig lieht ;
En doze heeft aldus hem onderricht :
,Weet," sprak hij, dat goon blad zich daar beneden
,Verroeren kan, dat bier geen teeken geeft .
,Wat dddr van daag geschiedt, geschiedt bier heden,
,Met d' eigen zin, sehoon 't andre vormen heeft .
,Die Oude, wit van baard, maar rap van leden,
,Wiens vaart niets kan belemren, niets weerstreeft,
,Doet bier omhooq geheel dezelfde dingen,
Die ginds de Tiara doet bij do stervelingen .
,Als van den haspel bier, de borate druan,
,Zoo wikkelt ginds zich of hot mensch1 jk levee ;
,Ginds zou geen naam, geen naamplaat bier vergaan,
,Duurzaam bestaan aan beiden 4jn verbleven,
,Had niet do grijsaard bier de pleat verdaan
,De Tiara ginds z}jn .gedachtnis uitgewreven .
,De een werpt, gil zaagt bet, in den donkren vloed,
,Wet de ander voor altijd vergeten doet .
,En zooals bier de gieren, met bun bekken,
,En reef en kraai, met vruchteloos gepoog,
,Zich pijnigen our aan den stroom to onttrekken
,Die namen, die bet schoonst zijn in bun oog :
,Zoo ijvren ginds our 't zelfde, domme gekken
,En valsehe vleiers, laag geplaatst of bong,
,Hofrekels, die our vorstengunsten draven,
,Hun hover den aan kundigen en braves .
,Wel toonen 4j der hovelingen aard,
,w j1 zij zoo good voor zwiyjn en ezel spelen,
,En van bun beer, als h j vertrok van de aard,
,Our wet bun beurs spekte en bun maag moeht streelen
Our W}jn on Trijn bun boven allos waard,
,Nog sours den naam voortbrengen uit bun kelen ;
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,Maar voor• een enklen dag, en langer niet ;
,Zoo als bier Bier en kraal dien vallen liet .

s

,Maar als de penningen, met blilde toners,
* Door 't zwanenpaar ten tempel opgebraeht,
,Ziet ge ook de waardigste der menschenzonen
„Door 't dichterlied ontrukt aan d' eeuwgen nacht .
Wijs is bet hoofd, o Vorsten, in uw kronen!
,indien ge eons Cesars voorbeeld wel betracht ;
,1J vrienden maakt uit Dichters en, door dozen,
,Goon Lethestroom hebt voor uw room to vreezen .

q

Maar, als die zwanen, z jn de Dichters schaarsch,
,Althans de ware en waardige, niet velen ;
„Hetzi de hemel bun bewonderaars
,Niet over een groot aantal wil verdeelen ;
Hetzjj de vorste1jke gierigaards
,Hot groot vernuft in armoe doers verkwelen,
,Ea dat de fraaie kunsten 't land ontvlien,
,Waar zij deugd beedlen, ondeugd kronen zien .

c
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,Ik aeht dat God dien slechten en verkeerden
„'t Verstand ontnam en de oogen heeft verblind,
,Zoodat z j zang en zangers van zich weerden,
,Waardoor bet graf hen nu ge/ieel verslindt ;
,In plants dat zj, die 't work der Muzen eerden,
,Eon levee kennen, dat den dood verwii~t .
,Hell, heii den Vorst, om wien de Muzen treureul
,zijn nagedachtnis blilft als nardus geuren .
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„Eneas was zoo vroom niet, Peleus zoon
,Zoo dapper niet, als alien hem nu lovers ;
„De mood en vroomheid van veel duizend loon
,Ging mogelijk den hunnen ver to boven ;
,Maar sehenkingen, grootmoedig, rijk en schoon,
,Van steden, stators, schatten, huizen, hovers,
,Huns nazaats aan de manners van de kunst,
• Verzekerden hen hunne en onze guest.
Augustus
was zoo groot zoo edelaardig
!
,,Niet, als bet klinkt nit Maro's loftrompet ;
,Maar eon good vers was al zijn aandacht waardig ;
„Dit maakt veel good voor zijn verbanningswet .
Wie hield eon Nero voor zoo onrechtvaardig,
wreed, met zooveel gruwelijks besmet,
• Zoozag
„`Vie
hem in elk mensch een vij and vinden,
,Zoo hij de Dichters had gehad tot vrinden?
„Homeer maakt de Trojanen traag en flauw ;
,Doet Agamemnon heerhjk zegepralen ;
,Pen~lope eon voorbeeld zijn van trouw,
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Koud jegens alle vrijers, zonder falen.
• H ad hid gewild dat 't anders wezen zou,
Men hoorde alom hot tegendeel verhalen ;
't Was [hum dat won, de Griek verloor
• P enelopd was eon gemeene sloor .

1) ;

,,En wederom moot Dido maar gedoogen
,Dat zij, zoo Is als kuisch en rein van kwaad,
,Alum als manziek vrouwmensch wordt belogen,
,Alleen om dat Virgiel haar heeft gehaat .
,Maar reeds genoeg van 's Dichters groot vermogen,
• E on stof, waarin mijn geest graag weiden gaat .
,Aan hen die schr jven moot ik sere geven,
,Die zelf op aard twee booker hob geschreven .

a

,Maar mij ook viol een deal daarvoor to boom,
,Dat door goon tijd of lot ooit wordt geschonden.
,Wel heeft hjj mij jets heerljjks waard gekeur~i,
,Die Christus, wren mijn veder mocht verkonden z
• T ee diaper worden zij door mU betreurd,
,Diet in hun tad zoo anders ondervonden,
,Die bleak en uitgeteerd en hongrende aan
,Veal deuren kloppen, die riot opengaan .

SG

„ZJi'n groots
geesten zeldza,am : ondank moot
„
,Waar hid regeert, ze nog veal schaarscher maker .
,De zandwoestjn, die niemand laaft of voedt
,Ziet zich, door 't wild gedierte zelfs, verzaken."
Zoo speak Johannes ; 't oog in vollen gloed ;
De Boanerges-vuurblos op de kaken ;
Maar steaks was 't over, en de Apostel zag
Den Held wear aan met d' ouden, lieven lack .
LOP DER VROUWEN .
Le donna antique hanno mirabil coca
Fatto roll' arms a nelle sacra muse; etc
.
Orl. Fur. XX . 1 . 2. 8 .

De vrouwen hebben oulin gs groote dingen
Bestaan op 't oortogsveld, in 't muzenkoor .
Haar schoon bedrjjf zien wjj een glare omringen .
Die schittren mag de gansehe wergild door .
Camilla en Harpalice verdringen,
Om de eerepalm, elkaar in 't heldenspoor ;
G

1) Ariosto die den Paladin Autger van de Tro'anen doet afstamme~R last
nooit na dozen ten koste van de Glrieken to verheffen ; en wat Dido betreft : hot
is hem met hare verdediging, op hot voetspoor van Ausonius, waarin hem
Petrarca en de spaansche dichter Ercilla gevolgd zijn, volkomen ernst.

M

LIEYE vROUWEN.
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Corinne en Saffo, groote geesten boven
Veel mans! niets zal uw luister ooit verdooven.
De vrouwen blonken schittrend t allertild
In iedre kunst daar zij haar hart aan gaven .
Elk, die ears uur in 't oud geschiedboek slijt,
Ziet overal haar faam en grootheid staven,
Scheen 't anders in een later eeuw, 't verwijt
Treff' slechts de blinders voor haar geest en gaven .
't Was domheid bij de schrijvere, of missehien
Jaloerschheid, die maar liever niet wou zien .
Maar wie ontveinst zlch dat, in onze dagen,
Zooveel verdienste in eedle vrouwen blinkt,
Dat ieder volgende eeuwkring zal gewagen
Van namen, flu geboekt met gulden inlet?
Vergeefs, vergeefs, zoo booze tongen knagen
Aan 't gears verrukt en tot bewondring dwlngt!
[Schwartze! uw penseel, Toussaint! uw zwaneveder
Richt u een eerzuil op - wie werpt die neder?]

S
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LIEVE VROUWEN .

Cortesi donna ebbs 1'antiqua etade, etc .
On . Fur . XXVI. z .
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In vroeger dagen vond men have vrouwen
Wier hart voor deugd en niet , voor schatten sloeg ;
Maar zelden zi~n ze in onzen tied to aanschouwen
Die zeggen : deugd is m" geluks genoeg" ;
Die, waarlijk goad, bemin1 jk, edelaardig,
Een levee naar den geest der eauw gelel'd
Verwerpende als haar, rein gemoed onwaardig,
Den zegen waard zlln der tevredenheid,
Zoolang ze ons bier haar liefli'k voorbeeld geven
En onverwelklijke sere in 't tinder levee,
VROUWELIJK VOORRECHT .

Multo consigli de le donna sono
Meglio improvviso, oh' a pensarvi, nsciti ; etc,
Orl. Fur . XXPII
. I.

't Besluit onvoorbereid genomen,
De keus op 't eerst gezlcht geschied,
Z}ln bil de vrouw de slechtste niet,
En zullen meestal best bekomen .
Bij zooveel kostbre gaven, aan
Het schoon geslacht ten deal gevallen,
Mag ook die gaaf een plaats beslaan,
En is de minste niet van alien.
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ONWEERSTAANBAAR . " TIJDEN EN WEERTIJDEN . -- G4ERUCUTEN.

Maar nimmer worde jets goeds verwacht
Van 't geen de manners geen besluiten,
Indian 't niet tang is overdacht,
Bezien van binnen en van buiten ;
Zoo 't niet behoorl~;jk in hun geest
Geruimen tjjd is omgedragen
En, v66r het optreedt, om to stagers,
Nog eens verworpen is geweest.
ONWEERSTAANBAAR.

Qaantumque debit Even, etc,
On . Fur, XI. I.

Een thorn, hoe zwak ook, heeft wet dikesjjis 't vurjgst paard,
In 't Inidden van den ren, gestuit en halt doers makers ;
Doch zelden heeft de kracht der Reden hier op acrd
d' Ontvlamden Hartstocht zijn voldoening doers verzaken,
In 't gunstig oogenblik, hem meer den alles waard .
De Beer die, op hear rend, een druppel slechts mocht smaken,
Wiens news den zoeten geur van d' mhoud binnenkreeg,
Omarmt de honigkuip, duikt in en zwelgt ze leeg.
TIJDEN EN WEERTIJDEN .

vien tempo poi.
. Fur. XXXVII. 110.
On

De Bergstroom, door gestage regenvloeden
En sneeuw die smolt, ontzettend, rjjst, en zwelt
Hoogmoedig op, bruist dondrend neer ; z~jn woeden
Sleept wooden mee en spaart geen oogst op 't veld .
Maar daarna komt, eer angst en schrik 't vermoeden,
Een tijd, die ears die stoutheid paten stelt .
Een kind, een vrouw doorwaadt hem, zonder schromen,
En vaak zal 't net niet eens tot de enl els komen .
GERUCHTEN .

0 Bene o mat the la fame ci epporti, etc.
Orl. Fur . xxxvIII . 42 .

Van 't goed of 't kwaad, dab ons 't Gerucht teat hooren,
Vergroot het, near gewoonte, steeds de mast .
Dwaas, die den , moed to haastig geeft verloren .
Dwaas, die zijn hoop to vas ontvlammen laat
Door maven, die zi n vrede en rust verstoren .
Wat, eer 't ons oor bereikt, door zob veel monden gaat,
Bear minder vrees, doe mmn verwachtin rljzen,
Naarmate 't meer tot juichen tergt of }lzen .

£

wat eiloofranken, trouw festoen
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voor dorre linde en iepelaren,
Wat steekpalm, tuya, sparregroen,
Dat droge naalden biedt voor blaren .
Daar moet, in 't koud en laatst seizoen,
Het de uitgebloeide hof mee doen
Qm nog wat levens to openbaren.
verwacht den storm, die 't boompje knakk',
Het eiloof scheur' van stain en tak,
De sneeuw, diet al zal dekken,
En tot een lijkw~ strekken l
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GEMENGDE GEDICHTEN.
NE(ENDE BUNDEL.

AAN MIJN V OLK .

(Herinnering aan 13 Sept. 1884.)

M n Volk, mijn eigen dierbaar Volk,
oed Volk der Nederlanden!
Tot aan mijn jongsten ademtocht
B1 jft u mijn hart en ziel verknocht
Met sterke liefdebanden.
Al waart gj koud voor mij geweest,
Nog zou die liefde gloren ;
Voor haar is 't Hollandsch hart gemaakt ;
Ze is met mijn leven zelf ontwaakt,
Haar hem mj aangeboren .
Maar flu ! Hoe hebt ge ook mij bemind,
Die in uw midden woonde!
Uw liefde - diepst gevoelde ik haar,
Toen zij mijn Tienmaal Zeven jaar
Met al haar goedheen kroonde .
De guest des Konings schoot eon straal
Van vorstljk welgevallen.
Goon zweem van afgunst - o veal moor !
Een liefdrijk ijvren voor mijn eer,
Vreugde en geluk, b~j alien .
Neon! 'k Stond op dien Septemberdag,
Niet r tusschen dorre blaren."
't Was bloom en loover wat ik zag ;
De Schoonheid had haar liefsten lack
De Ernst liet zijn rimpels varen ;
De Wijsheid schonk haar vriendljjkst woord,
De guest haar zoetste tonen ;
De Dichter bracht zijn hartljkst dicht,
De Jeugd haar stralend aangezicht,
Meer waard dan lauwerkronen .
Waar waxen, o mijn Voik! dien dag,
Uw twisters en krakeelen,
Miskenning, argwaan, nj,jd en spiJt ;
Waar iota, dat in deer droeven t jd
De geesten moot verdeelen ?
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Den hoogen God zij eer en lof!
Die dag was zonder wolken ;
Hij toonde uw hart en waren aard,
Mijn hoogsten dank en liefde waard,
En d' eerbied alley volken .

&
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AAA DE NEDERLANDSCHE STUDENTEN
Ag mjn Zeventigsten verjaardag een Winterstuk met Zonsondergang, t~
Duchattel vereerd hebbende .

Rechtaarde Jonglingschap der Nederlandsche Athenen,
Ontva,ngt sans G4jsaards dank voor gave en eerbetoonl
Zjn Winter komt, zi~n Zon heeft , eerlang uitgeschenen;
Ga de uwe blinkende op, en zil uw Lents sehoon .
HET SNEEUWT .

G

r
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bleak en koud, maar zacht
Gegroet,
En maagdhjk kind van 't kills Noorden!
Uw ijskaros met stills pracht
Trekt een pear beren, wit van yacht,
Aan glinstrig ruigbevroren koorden ;
De hemel huift een tentgordn
U over 't hoofd van grijs satjn .

q

In 't herme1j~n uws mantels breed,
In 't zilverkleurd fluweelen kleed,
Dat met zj n sleep en donzen zoomen
Hear altijd dichter naadren zal,
Verdw jnt de wereld gansch en al,
} n nets dat leeft ken bovenkomen .

J

Geen omtrek merkbaar ; geen geluid ;
't Zwijgt alias ; alley wischt zich nit,
Bedolven onder 't doodsche Taken .
Het sneeuwt ; de sneeuw dealt stil en zacht,,
Maar stadig near, den ganschen nacht,
En dekt paleis en rieten daken .
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AAA( DR NEDERLANDSCHE sTUDENTEN. - HET sNEEUWT.

) ea:

Ja dealt, verbergt voor zijn gezicht
Eon wereld, die in 't booze hgt
En lastrend sot met God almachtig,
Gij hemel-lelies! die zoo stil,
Eerbiedig, ernstig, en eendrachtig,
1Tw blaadren loslaat op z jn wil.

een Sonnet van Richepin .

a

P~U18 9EPARABIT? - MIDDELMATIG. - 'T BEWEREA WARMT EIBTa

QUIS SEPARABIT ?

In derven en verwerven
Gevoelen zij uw hand ;
In levee en in sterven
Blijft U hue hart verpand ;
Hoe vaak zj 't ook verkerven,
Gij maakt hen noon to schand,
Die 't heillot zullen erven
Van 't hemelsch vaderland .
Wat zal van U hen scheuren,
Die uwe kindren zijn?
Geen lijden en geen treuren,
Geen ljjfs- of zielepijn ;
Wat zorg hue vrede steuren,
Wat wolk den zonnesch Vin,
Daar zij het hoofd in beuren,
Die zeggen : ,Gij zijt mijnl"
,MBn God, m}jn deal, m}jn levee,
Mijn burcht, mijn schild, mijn loon ;
,Gj~ hebt U mij gegeven
,ln Christus uwen Zoon ;
,U aan to mogen kleven
Heft boven lof en hoop ;
„De vrees is uitgedreven ;
,De liefde zit ten Croon."
MIDDELMATIG .
AIN . . . .

Uij dwaalt, die meer in u dan 't middelmatig ziet.
Denkbeelden hebt gij, maar een Denker zijt gij niet.
Gij spreekt, g,j schrijft, maar zijt geen Schrijver, ook geen Spreker ;
En zoo giilj licht verspreidt, 't is niet als licht-Ontsteker.
'T BEWEREN WARMT NIET .

't B e w e r e n warmt niet, maar verkoelt,
En werkt niet nit wat gij bedoelt
Ik w e e t well wat gij me in wilt prenten .
Wilt ge op mien stem uw overtu7ging enter,
Doe mij g e v o e l e n wat g}j voelt .

~t~wtcGa?c~ec~~"'trr2r~r~~r~r~'tr~r~2~r~?r~tc~~"?r~c~2~?c~r~tr~s~?r~ ;
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PE$sPICOA .

TWIJFELEN. - IH WEET NIET, ZNZ .

PERSPICUA.
De heldre rnit, waar gj doorhenen ziet,
Kost aan den dommen vogel 't levee,
Die daar 't gevoeli$ hoofd aan suet.
't Doorzichtige to zlen is elk nog niet gegevea
TWIJFELEN .

Slechts kan niet tw}jflen, die niet denken kan .
Die niet d u r f t denken is geen ernstig man .
En h j die i m m e r tWijflen w i t en z a 1,
Die tw}jfelt reeds niet meer ; hij loochent aL
IK WEET NIET .

Ik weet niet waar ik 't heb gelezen,
Maar 't heeft zich in mijn ziel genet :
T e v r e d e n z j n is dankbaar wezen,
V e r t r o u w e n, 't wezenlijkst gebed .
VOOR 'T GOEDE.
De man is voor het goede ." 'k Weet het
,De is hij tegen 't kwade wel heel fel?

Wel ;

Ret is naar d' ernst des weerstands tegen't kwaad,
Pat zich de zucht voor 't goede schatten last .
D W EPERIJ .
z j neemt haar m mren voor gedachten,
Haar koortebewegmgen voor krachten .
MIJNEN VRIEND
Gt. H. DE MA$EZ OYENS
ter nagedachtenis.

Rechtschapen, eerlijk man, die beter dan de velen,
Meer dan de meesten hebt gedaan,
Die onbeperkt met groote woorden spelen,
Maar halverwegen blijven staan ;

LAN DR. J . I . DOEDES . - ZILVEREN BRUILOFT .
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Een Christen metterdaad, zachtmoedig en grootmoedig,
Bescheiden maar met waardigheld ;
Fen hart voor God, een hand in weldoen overvloedig,
Een mood, die niemand ooit gesmaad heeft of gevleid .
AAN DR . J . I . DOEDES
Ojjfentwintig jaar Hoogleeraar in de Godgeleerdheid .
MIHI CONBTAT.

c
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Het schrander breln, dat viifentwlntlg jaren
De Hoogeschool versierd heeft in het Sticht,
De wetensehap besehenen met zijn licht,
En, als die School, door 't helderst schriftverklaren
De Kerke Gods gediend heeft en gesticht ;
Den Vriend surds lang, then God, nog lang moog sparen
B1~ de oude kracht, breng ik min hulde en dicht ;
Nog ,staat hem vast" hetgeen hem vast deed stain,
Sindsbjhet
~
pad der eer a is apgeb aan.
22 Juni 1884.
ZILVEREN BRUILOFT .
,'k Werd Zeventig ; ik z a g mijn jongste groot" ;')
Zag me op mijn feest met bloemen en laurieren
Door Vorst en Volk vereeren en versieren ;')
Maar schooner feest nog mag ik heden vieren,
Het Zilvren Feest met U, mijne Echtgenoot!
Van vijftien kindren zijn mij tiers gespsard ;
Acht airs dees disch vereend ; 'k zie dochtren zonen
Reeds pri,jkende met eigen huwlijkskronen
r
In eigen hues, waar hefde en vrede worsen,
En kleinkroost, dat naar deugdzame ouders aardt .
En ik, miJ n Zilvren Bruid! gedenk den dig
Der groene bruiloft en de blijde stonden,
Toen dit mijn hart getroost werd van zijn wonders,
En halve weezen weer een moeder vonden,
Mjjn huffs weer vroolijk werd als 't eertijds plag.

In lief en leed, dat God ons zenden won
Het feed trof diep, maar 't lief dat ons verbljjdde .
Was veel ei meer - waart ge lmmer aan mjjn zijde,
In liefde en deugd dezelfde t' alien tijde,
Schoon toonbeeld van : ,Waar werd oprechter tronw?"
1)

Zie „Zettigr:e Verjaardag",

_) 13 Sept.
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BIJ DE BZICLTSNI5 VAN PBINNB8 WILHBLMINA, ENZ.

En 0 ! waar klopte een Moederhart als 't uw
Voor eerste en laatste, kleinste en grootste, kranken
En stervenden? . . . Mijn kindren, paart uw klanken
Aan mijne, om haar to huldigen, to danken!
M jj n eerfeest is geweest ; het hare is nu .
Eokranst haar 't hoofd met cozen hagelwit
En rein als 't hart, dat God haar heeft gegeven ;
Verheft de deugd haar in 't gelaat geschreven '
En zoo ge uw Vader liefhebt, bidt, ei bidt '
Dat zjj, met U, haar Man moge overleven .
20 Oct. 1884.
BIJ DE BEELTENIS
VAN

PBINSE8 WILHELMINA.

Te goeder uur geboren
Tot alley braven vreugd.
Om van haar eerste jeugd
Heel Neerland toe to hooren,
Zal, znoge 't God behagen,
Dit vriend1 jk aangezicht
De kroon van Neerland dragen
Bestraald door 't vriendlljkst licht;
Licht van Zjjn hoogsten zegen
En Onze trouwete min Aanstaande Soningin,
Hoe klopt ons hart u tegen!
Geliefde Oranjespruite,
Aan Emma's hand gekweekt
Dat nets de ontwikkling stuito,
Die nit uw oogje spreekt.
JOZEF.
De jongling, die naar Dothan toog
Om broedren op to zoeken,
Wier haat en nijd hem tegenvloog
Met smalen en vervloeken,
Toog toch den weg der Grootheid op,
Totdat hiJ, op den hoogsten top,
Aan Faro's zij verheven,
Een yolk behield b}j 't levee.

KORT ZIJT GE . -

AAN

MIJN MEEK )EREN, ENZ.
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\Trees niets, godvruchte, van wat God
Gedoogt u to overkomen !
G~j, volg uw plicht ; Hj sch ikt uw lot
En kroont den weg der vromen .
Zie hopende op ; treed rustig aan,
Al moest het tot het uiterst gaan,
En slechts een manlijk s terven
U troop en kroon doers E~rvsn .
KORT ZIJT GE .
Kort zijt ge, en dient daarvour geprezen .
't Is een geluk voor die u lE Len ;
Maar zal 't u een verdienste wezen,
't Is noodig dat men onderscheidt,
Of 't armoede is of spaar~;aamheid,
AAN MIJN MEERDEREN .
Hoog vliegt ij op verbeelding, vlerken,
Ontdekt, vindt nit - Ik niet als gj.
'k Voel mi tot enger kring be perken,
Zie rood, merk op, herinner mij .
HIJ WEFT TE MIN.
Aij weet to min, hoe bond hij spre akt,
Wiens hoofd niet merkt dat hem een hart ontbreekt,
NAAR THOMAS MOORBL
I.
ALL TEAT'S BBIGHT MtTBT FADE,

Iv'

't Moet bleeken al wat blinkt,
Wat heerl}jkst blinkt het eerste~
Het liefljjkste is het teerste,
't Ontluikt, bekoort, ontzinktl
De sterre, die verschiet 1
De bloemen, die verbloeien,
Zijn beeld van wat geschiedt
Met al wat ons kan boeien.
't Moet bleeken al wat blinkt,
Wat heerlijkst blinkt het eerste ;

24

NAAB THOMAS MOORR .

Het lieflijkste is hat teerste ;
't Ontluikt, bekoort, ontzinkt!
Wie prijst dan nog, of tracht
Naar vreugden, die doers framers,
Naar banden teen en zacht,
Die ieder uur kan scheuren?
Veal beter, in den donkey
Te houden onze rust,
Dan, na ears kort geflonker .
Ons licht to zien gebluscht,
't Moet bleeken al wat blinkt,
Wat heerlijkst blinkt hat aerate ;
Het lieflijkste is hat teerste ;
't Ontluikt, bekoort, verzinkt .
II.
'T I9 T$R LAST EOBZ OF RUMMER

't Laatste roosje van den zomer
Bloeit hier nog, maar bloeit alleen ;
Al haar lieve gezellinnen
Welkten weg en 4jn daarheen!
Niet een bloempje van haar maagschap,
Niet een ankle rote-knop,
Bleef haar zachten bloc weerkaatsen,
Zendt zijn geur nog tot haar op .
Langzaam op uw steel vervallen
Laat ik u, verlaatne! niet .
Slaapt hat al wat a om u ziet,
Ga dan, slaap ook gig met alien!
'k Schud, nit liefde, uw blaadjes af,
Dat ze in 't zwijgend noodlot dealers
Van de vrienden en gespelen,
Neergezegen op hun graf.
Ook zoo spoedig moge ik volgen,
Als de vriendschap mji begeeft,
En de r}jke krans van liefde
Bloom op bloom verloren heeft!
Waar getrouwe harten waken,
Teethe harten niet moor slaan :
Pie wenscht in zoo leeg eon wereld
Nog een w}jle alleen to staan?

,WIJ WETEtt." - EEN ZWAHSE . - MEN SAN HETGEEN MEN WILD ENZ.

n WIJ

WETEN ."

(Zie Joh. III. 3.)

Met w e ten, Nicodemi ! komt ge er niet ;
Niet z66 ver zelfs dat g j hot godsr}jk z i et.
Zjjn eisch gaat diaper . 't Zij voor hart en zin
Een nieuw b e gins a 1, en ears nieuw b e g In .
EEN ZWAKKE .
Een zwakke zal een starker overmogen,
Die stork is in zijn eigen oogen .
MEN KAN HETGEEN MEN WIL .
,Men kan hetgeen men wil", zegt, menig man.
De W}jze wil alleenlak wat hid kan .
BIJNA .
Bjna een Dichter, bijna een Stilist,
Bjjna Welsprekend man, good Violist
't Is admirabel ; maar verdrietig is 't,
Dat zoo veal bijna's in zoo vole taken,
B jeengeteld, toch niets voortreflijks makers,
Vier halven maakt twee heelers, maar, o smart ;
Vier grauwe Schimmels daarom nog goon Zwart!
POPULAIR.
Spreek dingtaal, gij die volkstaal spreken wilt ;
Geen kindertaal, zeetvoerig, kwansuis aardig ;
De goede grond is deeg1jk uitzaad waardig ;
Uw suiker •ertjes zijn vergeefs verspild .
TE UITVOERIG.

Uw onderwjjs verloopt zich in to veal
BUzonderheen, die 't oog voor kern en hoofdzaak slniten .
Zaai k o r r e 1 s, man ! die wortelen en spruiten ;
Hoad op ons to bestuiven met uw meal .
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SONNETTEN.

SONNETTEN .
I.

sonnetten bier, sonnetten daar!
Een wereld vol sonnetten!
Men is er machtig gauw mee klaar,
In spit der stipte wetten.
Al loopt de zin wel wat gevaar,
Daar valt niet op to letters ;
Het fijne van de mis is maar
Ze goad mean to zetten .
Een k l i n k d i c h t - ala i in't Hollandsch heat--')
Heeft niets to doers dan klinken ;
En hebt g}j daar den slag voor beet,
Uw roam zal eeuwig blinkers . . . .
Zie zoo ; bet m}jne is ook gereed,
En boor bet eens rinkinken!
II.

Tweemaal vier, tweemaal drie, voor bet rijm en de mast
Die dit weet en eon denkbeeld kan baren,
Voelt zich dichter en is tot ears , klinkdicht" in $tact,
En bet klinkt (als katoen) van zijn snaren .
L }jdt bet duitsch ook wat last, flu dat schaadt niet, waar 't bast,
En eon Vriend zal 't zoo licht niet ontwaren.
Het verklaart zich gemaklijk nit afgunst en bast,
Heeft een booze Critiek haar bezwaren.
,Maar een denkbeeld! Het komt niet, in spjjt van m}jn weep!"
Heb geduld ; bet zal komen, mljn vrindje!
Zoek zorgvuldig maar vast al de rijmen b}jeen,
A
Doze brengen, zi,j balers hot kindje ; .,
Zi,~' schikken, zj kleeden, z~ baakren z L~n leers,
En eon wiegje . . . , dat hebje, of dat vindjo . ?)
1 ) Ten onrechte noahta,ns, ale 1k in bet Tipdsohrift voor Ned . Taal en Letter •
kunde gds Jg . 1885, mean bewezen to hebben.
.
9) Men west dat de sonnet-diohter in de keuze van de veremaat geheel yr is

?
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ELFZUCHT. - DE SCHOONSTE. - AAN J . J. L. TEN KATE, BEE.

ZELFZUCHT .

,Brand ! brand!" in 't midden van den nacht.
,Brand!" roept de wacht .
,Brand!" klept de klok. De lucht is rood ;
De halve stad raakt op de beenen ;
Wat handen heeft wil hulp verleenen ;
De schade is wis ; 't gevaar is groot.
Missehien was 't voor die brave lieden
Alreeds to last om 't voor to ontvlieden !
Miesehien, terwijl m' een wakkren redt,
Verbrandt een slapende op zijn bed,
of kost door gloed en rook to streven
Aan een der toegesnelden 't leven !
En alt jd woedt de vuurzee voort . . . .
Knort, dewijl 't uw nachtrust stoort.
DE SCHOONSTE.
Wie immer als de schoonste z}j geprezen,
Om leliewit en rozekoon :
Bevallig zijnis meer dan schoon to wezen ;
Het vriendlpkste is het schoonste schoon.
Het statige doet zich met eerbied groeten,
't Volmaakte, met bewondering ;
Maar 't hart ontsluit wear wij de lieve ontmoeten,
Wier mood ten glimlachje openging ;
Dear 't oogje tintlend meelacht met de lippen,
En 't handje minzaam toegestrekt,
Als 't zich vanzelf in ooze hand laat glippen,
De zachtste ontroeringen verwekt .
Moog dan de kroon der schoonheid hoofden sieren,
Des kunstnaars hand en warmer waard ;
De schoonste roos, die in min hof wit tieren,
Wordt voor de vriend jkste bewaard.
AAN J . J. L . TEN KATE,
op ZIJN GEDENKFEEST .
6 Mei 1886.

Den man, die veertig jeer de kruisleer heeft gepreekt,
Maar meer dan vilfti * jaar zjn hedren heeft gezongen,
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BIDE VAN HET OUDE ORGEL ENZ . - RET ROODS HRVZE. Ills.

Waar diep en rein gevoel voor God en 't Goede in apreekt,
En 't pleit der waarheid door de schoonheid wordt voldongen ;
Wiens maatgezang alt}jd ale golden olie vloeit,
Maar bruist en stroomt om alles mee to sleepers,
Wanner ,de God in one" zijn ziel heeft aangegrepen,
En al wet in hem is op eenmaal vlamt en gloeit ;
Het ma htig hoofd, het teeder hart, vol tranen
En bhj gejuich near leed of lief 't ontroert ;
Den geest, die beurtlings speelt, streelt, sticht, verheft, vervoert
En tot in 't stugst gemoed zich toe ang west to banen
In 't kort : Ten Kate, in al zjn riJ kdom, waarde, kracht,
zig, op z~n feestdag, ook m}ln holds toegebracht.
Lang schittre nog zijn zon, en wets van geen tanen
BEDS VAN HET OUDE ORGEL
der Nioolai-Kerk to Utrecht.

Vier eeuwen paarde ik reeds mijn klanken ears uw pea men ;
'k Ben veel gebreks, mast van geen onwil mij bewuet ;
Thane is mijn keel verroest en kreunt in pleats van „galmen ;
Mijn adem weigert . . . . Ei, vervang me en geef mg rust!
Zid over dit Orgel, het o stel van Jhr . Mr. J. C . M. VAN l l~ceDIJE, in hot T jdschrift der Yereeniging voor N . N. Muziekgeschiedenis D . II . 3de stuk.
HET ROODS KRUIS .
't Bestaan van ,'t Roods Kruis" is vast een groote zegen ;
Maar beter was noch oorlog noch gevecht .
Een kindermond zei hier met recht :
,Waarom verwondt men, die men daarna gaat verplegen?"
BELEEFDHEID.
Beleefdheid jegens luiden die men acht,
Wordt best door openhartigheid betracht.
WAAR GELUK.
Dear is, voor ouderdom noch jeugd,
Hoe't mensol k hart er near moog haken,
Dear is geen onvermengde Vreugd,
Maar wel volkomen Troost to smaken ;
En wet de wergild vreugde hiet
Haalt bij dien troost in waarde niet

(OliDE BRAD.

De wijste wijsheid, buiten God,
Is niet dan die der pessimisten.
Te roemen in zijns levees lot
Heeft enkel waarheid in den Christen.
Bedwelming en ontveinzing 4j,~n
Slechts stilling voor g e v o e l d e pijn,

wet is de blinds vreugd van 't kind?
De dartelheid van jonge knapen?
't Genot uit rijkdom of bewmd,
Verworven eer of rang to rapen?
Wat huislijk heil, zoo groot, zoo zoet,
Vaak met de diepste smart geboet?
De troost der Liefde Gods, die ,,'t al
Doet medewerken mij ten goede",
En dear mij ,nets van scheiden zal",
Wat zee van ramp ook om m}1 woede ;
De troost der Hoop die niet beschaamt",
En 't hart tot elken strijd bekwaamt :
Ziedaar waarin 't geluk bestaat
En slechts bestaan kan voor ons menschen .
(hod geeft het in een voile meat
Aan hen, die nets daarboven wenschen ;
En ook to midden van de smart
Klopt in hue borst een vrooljjk hart.
GOEDE RAAD.
Aan een Lid der Staten (eneraal .

Stem near uw overtuiging niet,
Maar near men links of rechts gebiedt .
Denk aan uw kiezers, niet aan d' eed,
Dien gj,j bid God almachtig deedt,
En haal er 's Lands belang niet bi ;
Zorg slechts voor 't weizjn der Part}j.
Verklein, zoolang ge er niet aan zit,
Pe groene tafel, doel en wit,
Waarop gjj pjjlen schist van smaad,
En oogen vol begeerte sleet.
Zoo ge anders doet, ik acht u dan
Geen s t a a t s -, maar slechts een e e r l jj k man,
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HET BAKKSC$IP „NICOLAAS BEETS."

NIET COMPLEET, NEZ .

HET BARKSCHIP „NICOLAAS BEETS"
UITGEZEILD 19 MAART 1886 .

Zeil nit, m}jn naamgenoot! Kies zee, doorklief de baron,
Kanaal, Biscaaische Golf, Atlantisch' Oceaan,
Om voorts, met rulmen zwaai hot Kaapland omgevaren,
Den breeden waterweg naar 't Oosten op to seen!
Groet England, groet de Kaap, wear dierbre vrienden woven,
Groet met eon dubblen groet hot woongewest mijns zonen'),
Heel de Eilandzee, wear zooveel harten voor mj slaan ;
En als gij 't anker tot den wedertocht zult lichten,
Den boos naar 't Vaderland en uw bevrachters richten
Breng goede tijdingen en rijke lading aan,
t

NIET COMPLEET.

Die van verrukking weet, noch opgetogenheid,
Onvatbaar voor eon diepe ontroering,
Ontvlamming kept noch geestvervoering,
Is niet de groote man, dien h j zlchzelven vlelt.
Op nuchtren oordeel, dat de teasels ken bewaren,
op meerderheid van geest doe zich zijn trots to good :
Het speeltuig van zijn hart mist snaren,
Waarvan ziln groat verstand de waarde niet bevroedt .
AAN EEN VRIJDENKEI .

G}j meent dat over u de mooning is verspreid,
Dat gij aan nets, volstreht aan nets, moor zoudt gelooven,
Wat argwaan heeft uw geest misleld ?
Geen lastertong, die ooit u do eer zal rooven
Dat gij gelooft aan uw voortreflijkheid .
VERHEF DE LIEFDE GODS .
Verhef de liefde Gods ; maar zoek hear meest en eerst
In eigen hart en levee
Hear vollen eisch to seven .
Alom g eb i e d t zij, maar 't geluk is wear z}j h e e r e c h t .
Java

DNBAAR ONTZAG. - DIE ZEGT . - ARMI PRONK, ENZ .
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DANKBAAR ONTZAG .

Men werpt geen steenen in de bron,
Waaruit men heeft gedronken ;
Men zoekt geen vlekk en in de zon,
Die ons hear licht n warmte heeft geschonken.

t

DIE ZEGT .
Die zegt : daar is geen eerlijk man
op heel deze aard to vinden ;
Die deugt, wees daar verzekerd van,
Ook zeif niet veel, goe vrinden!
ARMS PR0NK .

k

Gij hebt niet eens wet noodig is,
En schaft wet overbodig is.
Wat vaster kost bjj minder praal
Gaf dege1jker meal .

(

S

_

HEEL DOM TE WEZEN .
Heel dom to wezen ken geen kwaad,
Zoolang de domoor zich geen wjjsheid dunken last,

.

c
¶4

t

Dtr CR00 DES OPINIONS JAILLIT LA VERITE ."
,Het botsen der gevoelens," zegt men vaak,
,Ken voeren tot het ware van de zaak" .
Maar wear vooroordeel met vooroordeel atrjjdt,
Wat is het - dan verlies van tjjd!

q

EEN .

(

-

,Dears niemand Wj8 dan God", luidt Plato's leer ').
,Dear 's niemand goed dan Een", zegt ons de Heer ').

-1)9 Tlmaeus.
)

Matth.

18

. 17 .

S
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TWIJFELBN .

EEN (RAFSCHRIFT. - LEVENSBESCHOUWING, ZNZ.

TWIJFELEN.
Uw twijflen zij eon worstlen met de baron,
De bask in 't oog, de haven in 't gemoet;
Geen speelsch en loom zich laten wieglen op den vloed,
Om de open zee half domm'lende in to varen,
Die in eon oogenblik uw bootje zinken doet .
EEN GRAFSCHRIFT .
her is uw strijd ten einde, uw teak vervuld .
De wereld kende uw leed ; God uw geduld.
LEVENS •B ESCHOUWING .

yLevens-beschouwing" . Hoe versta ik 't? Leeft men slechte
Om 't levee to beschouwen, links en reehts,
En al of niet, near men 't beschouwt, to levee?
Of hee#t hot levee zjn besehouwing ingegeven?
Beschouwt gij 't near gij leeft, en leeft gig near uw zin?
Of is 't eon woord, nets moor, en kracht noch ernst dear in?
GEPEINS .
A.

Wear denkt gjj aan, met dit gefronat gezicht?
B.

Ik denk aan nets ; ik denk slechts over 't denken .
A.

Last andren dear de denkkraeht zich mee krenkeL
Denk liever aan hot levee en z jn plieht .
AAN DE LEIDSCHE HOOGESCHOOL
op hear LSIIste Lustrum .

MijnAlma Mater! neem de hulde van eon zoon,
Wien v}jfenveertig Saar niet konden doen vergeten,
Hoe h j, hot oog geslagen op uw kroon,
Zes Karen aan uw voeten heeft gezeten,
De lessen ingedronken van uw mond,
Om levenslang uw woorden en uw wenken,

OP DB EBBSTE BLADZIJDB VAN EEN GEDENBBOEK, ENZ .

Die hij verstond, of later eerst verstond,
Met dankbaarheid en eerbied na to denken.
Hoe talc jk is, van eeuw tot eeuw, uw kroost!
Hoe achoon de task, die gij hun leert Qerriobten!
0, Lee£ en bloei! Blijf trouw, blijf onverpooed
Elk nieuw geslacht vereedlen en verlichten!
OP DE EERSTE BLADZIJDE
VAN ENN

GEDENKBOEK .
Zoo wie, op vriendel jk verzoek,
Z jn naam wil sohrijven in dit boek,
Die doe 't van harte en zonder dralen ;
Een woord in prone of poezy
.,
Verhoogt de genet en hear waard~g,
En 't hart zal hear met dank betalen .
Men zed, zoo vaak men 't Schrift herleest,
Hot Beeld herroepen voor den geest,
En met erkent1 jkheid herdenken,
Wat elk door laden, woord of wenken
Voor zjjne vrienden is geweeat .
't Verrassend van eon eerst ontmoeten,
Te naam gesmaakte vreugd of smart,
Eon zitten aan elkanders voeten,
Eon weerzjjdsoh opengaan van 't hart ;
De zoete trout ; bet gel vertrouwen ;
Eon woord van ernst tar rechter tjd ;
Eon woord van jok, niet ingehouen
Door yeas voor misverstand of spjt ;
De warme druk der band bij't soheiden ;
De bl~"g de hoop (bewolkt misschien
Door bange zorg) o wederzien :
Ziedaar waarin de Lriinring weiden,
Waarb~j de Liefde stil zal staan
Met bier eon glimlach, d Mr eon traan.
Pat eigen hand bier near zal schrijven,
Hangt aan de Ervaring, hangt aan 't Lot`
Hot baste zal wel tusschen God
En eigen zi ale bljjven .
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DE LINFDE BLIJFT HET BERLD BNwA&BN, $NZ .

DE LIEFDE BLIJFT HET BEELD BEWARENa
De liefde blijft bet beeld bewaren
zoo ale zjj 't liefgenregen heeft .
Het moog veroudren met de jaren
Voor haar het jonge in 't oude leeft,
Die 't jon om 't oud gelaat vergat,
Heeft noon dat jonge l i e f g e h a d.
Hjj heeft bewonderd, heeft geprezen,
Gevleid, gelief koosd en gespeeld ;
't Veroovren van zoo lief een wezen
Heeft z,jn hoogmoedig hart gestreeld ;
Voor liefde nam hrj d' oogenlust Een stroovuur, dat zichzelven bluscht.
Neen, lief! Te zamen oud geworden
En altjd dierbaar aan elkaar,
Schoon 1e1i n en rozen Borden,
De td z}jn zilver strooit in 't haar,
Voor m4j verandring noch germs!
'k Zie al wet was in al wet is .
GEEF WOORDEN AAN UW LEED .
Geef woorden aan uw leed ; de smart die niet wil s p r e k en,
Doer door haar f l u i s tr e n 't hart, Bat zich geweld doet, breken
WEGEN.
De reehte wegis overal de kortste ;
De bests niet alt,jd mlsschien.
De tangete en sleehtste die, wear men z n t}jd vermorste
Met altljd near eon beetren om to men .

x

MO GELIJK .
de acrd en de omvang van 't gebeur1 jke onbetoog1jk :
' at onverm}jd1}jk, wet verplichtend ,s, is moog1 jk .
GERMANIA .

(Niederwald, Augustus 1886) .

Germanic rust op haar zwaard,
En heft de Keizerskroon near boven,
Omkranst met lauwren barer waard,

QBRMANIA .

'Pier glans geen spijt of nijd kan dooven.
Haar Keizer, met zijn kloek geslacht
+'n helden die voor krijgseer blaken,
Houdt aan haar Rjan de trouwe wacht,
En zal ook aan den Moezel waken.
De Ioftrompet blaast ver en laid
Haar oogst van zegepralen uit.
Wie koenheid, kracht, en vrijheid mint,
Aanschouwt haar beeld met welbehagen .
Haar lokken fladdren op den wind ;
Haar oog is helden opgeslagen ;
Haar schoone mood zegt vastheid aan,
Haar blik, verachting van gevaren ;
Ontza$ gebiedt haar rustig staan
Te midden van haar adelaren ;
Daar ze in haar wijdgestrekt gebied
Haar een en eenig Duitschland ziet .
0 Welk een dag, als op 't geluid
Der trom, haar zonen samenvloeiden,
En traan b}j traan van gade en braid
De hand die 't k4jgszwaard greep besproeiden!
Ach, welke nachten, als de bloem
Haars yolks, in haar gevallen helden,
Alleengelaten met hun roem,
Terneerlag op bebloede velden,
En door de najaarswolken heen,
De maan hun koud gelaat bescheen :
Maar welk een dag van vreugde en eel,
Ale zij haar dappre duizendtalen,
Met d' eikenlooftak op 't geweer,
Door laid gejubel in zag balm!
Als echtgenoot en bruidegom
Weer gade en braid in de armen zonken,
En bij 't ontroerend wellekom
Geen tranen dan van bl jdschap blonken,
Daar 't r Dank z j God!" bij 't lofgescha :
Ten hemel steeg van berg en dal !
Die dag heeft rijkelijk vergoed
Een jaar van krjg en af4jnsmarten,
Van bergen angst en stroomen bloed
En zooveel rouw voor zooveel harten .
Die dag, God geve 't! hebbe een tijd,
Een schooners tijd, een Eeuw van vrede,
Toor kroost en narkroost ingewijd,
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AANYAARD UW GELUK .

Z00 ZIJZ ER. - WEE HEY! BNZ.

Die 't zwaard terughoudt in de scheede,
Die broedertwist noch tweedracht duldt,
En Amalthea's horen vult .
AANV AARD UW GELUK .

Aanvaard, wear God ze geeft, geluk en bl}jde "den!
Z_j"n hart misgunt u niet, wet menschen u be " en.
Verdenk gees liefde, op grond dat g j ze onwaardig z
Berisp hem niet, die ,,mildlijk geeft en niet verve jt ."

jtr

Z00 ZIJN ER .

A Ik bars voor 't goede, kameraad!
Voor 't ,?oede, en daarom doe ik kwaad ;
Maar g}iZUteer- en pllchtvergeten,
Want gjj b1jft onrecht onrecht heaters
."
WEE HEM!
(Jez. 6 : 20) .

Wee hem die 't kwade goad heat, 't goede kwaad!"
Part jschap doet hat, door zijn liefde en heat .
GEEN UITNEMING DES PERSOONS .
(Kol. III : 26),

,Die onrecht doet zal 't onrecht dragen, wie h}j zij !"
Zeg dlt u zelven eerst, en den uw weerpartij .
Uw godsvrucht en uw deugd, voor 't oovrige onbesproken,
Maakt onrecht nooit tot recht, en onrecht wordt gewroken .
NON TALL AUXILIO .

Vr" denkers, die niet vr"} zjjt to gelooven,
Geloovigen, die 't denken u verbiedt,
Gjj zijt ter wederzjj de rechte manners niet,
Die tusschen wetenschap en godsdienst twistvuur dooven
Of muren slechten zult, die ge altijd stiggen liet .

ZAAB EN TORN.

(EHATIGD . - WAT BETEB IS .
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ZAAK EN VORM .
Dat a in de Zaak verschilt, verstoort geen Trade ;
De go dear gij de zaak op voorstaat, dlkw}jls weL
Spreek laid, maar liefdrijk, krachtig, maar nlet feL
't Good steal kwetst nlet den door de made .
GEMATIGD .

Gematigd, zjt gj niet de man van 't oogenblik,

Nosh van de menigte ; maar overwint ten lesten .
De toekomst doet u recht, gehjk reeds nu de beaten .
Men haakt near houdbren grond, na 't geen door dun en dik .
WAT BETER IS.
Wat beter is, wet beter is,
wet beter is den 't Levers
Dat is de Hoop der heerlijkheid,
die God ons heeft gegeven,
Dat is de hooge levens-Vreugd,
de b1}jde stervens-Moed
Van 't hart dat zegt : „Gjj zijt mijn rots,
mien deal, mijn eeuwig goad !"
Wat verder brengt, wet verder brengt,
wet verder brengt den 't Weten,
Bat is do Liefde, die m j God
doet r Abba, Vader" heaters ;
De Llefde, dear ik hem door ken,
wien geen verstand verstaat
Maar die zich mooning maakt in 't hart
dat voor hem opengaat.
Wat wiser beat, wet wiser bast,
wet wiser bast den 't klagen,
Het is de L}jdzaamheid, die 't kruis
den Heiland na doet dragen ;
Het is het roemen in ears hail,
dat boven 't iced verheft ;
Het is het kussen van de roe, ,
die zegent wear zil j treft .
Wat starker is, wet starker is,
veal starker den de Zonde
Hot is de Drang, de Liefdedrang
van Jezus' bloed on wonde,

I
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ABBA VADER. -- NIET WAT OIJ KIINT. -- AAN EEN MI8TROOBTIGZ END.

Die daaraan denkt, die daarvoor dankt,
die dear zijn moed uit schept,
Strijdt en verwint, en grijpt de krans
die afvalt noch verlept.
ABBA VADER.
Leg uw hoofd aan de burst van den God, die u mint ;
Sla uw oog tot hem op, en gevoel u zjjn kind.
NIET WAT GIJ KUNT .
Niet wat gjj icunt, niet wet g}j wilt, maar wet gig xijt,
Bepaalt een waarde en rang, die geen betwisting lijdt .
AAN EEN MISTROOSTIGE .
Met uw vreugde, werd uw kracht
In eboet ;
Ach, dear zit g}j, zonder macht,
Zonder moed,
Tot een troost, zoo goed als grout,
U verkwikt,
En geen feed meer krenkt, geen nood
Meer verschrikt.
Ga den tot den Trooster uit,
Die u wacht,
Die zjjn armen u ontsluit!
Zie hjj lacht,
Lacht u tegen, pent uw smart,
Uw verdriet ;
Stort u aan zijn godlijk hart ;
Wanhoop niet.
CONSTANT THEODORE GRAVE VAN LIJNDEN VAN
SANDENBURG
TEE GEDACHTENIB,
t 8 Nov. 1885.

Rust, wakkre Staatsman, rust! De 1 jksteen drukke u zachtl
Een eervolle eerzucht heeft uw ri ke mel doen blaken,
Hear roeping zich bewust, hear gaven, en hear kracht,
Maar ook geschapen tot grootmoedig zelfverzaken .
Wear liefde drong, wear plicht, wear wijsheid werd betracht .

AAN DR . COENRAAD LEEMANS, ENZ . -- STIJL-LES . - STIJL-VERSCHIL .
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Rust, steun van Vorst en Volk! Uw tijd was welbesteed ;
Gewoekerd hebt gij met (le u toebetrouwde ponders .
Gij kost wat niemand kost ; gij deedt wat niemand deed ;
Ach, hoeveel hulp en hoop zijn in uw graf verslonden!
Ondankbaar Nederland, indien het u vergeet .
Mijn hart vergeet u niet ; het heeft uw hart gekend,
Hart voor uw Koning, voor uw Land, uw Huis, uw Vraenden ;
Dien arm, tot steun bereid ; dat oog, tot God gewend ;
Dien mood, zoo minzaam voor de minste die u dienden!
Hust zacht, u wacht de kroon ; gij hebt den loop volend .
AAN Dr. COENRAAD LEEMANS,
op den 3den December 1885,

vjjftig jaar Direeteur van bet Museum van Oudheden to Leiden .
Een half ontgraven, half nog in 't Egyptisch zand
Bedolven Sphinx geheimen of to vergers,
Aan 't lieht to brengen, wat alom bij yolk en land,
De nacht der eeuwen in zijn duister bleef verbergen,
En Heden en Verleen to stellen in verband ;
Een Priester en eon Eer der Wetenschap to worden ;
Den room des Vaderlands to staves wijd en zijd :
Ziedaar de task, waartoe 'k uw jeugd zich aan zag gorden,
De schoone vrucht van uw gerekten levenst jd .
0 Leemans! mij vooruit in kennis en in jaren,
Maar met wien, - rinds, bedekt met Mayors lauwerblftren,
De Leidsehe Pallas in haar koor u wederzag 't Mijn als uw voorrecht was om wijsheid op to garen
Bij die voor half een eeuw haar achtbre Tolken wares,
Hoe juicht mijn barb u toe op deer uw jubeldag!
Nog lange ontzie de dood uw deugd en grijze hares .
STIJL •LES .
Schr jf niet al to los daarheen,
Die u wilt doers lezen .
Ongemaakt, maar ongemeen
Moet uw proza wezen .

lv.

Die
Die
Die
Die

STIJL-VERSCHIL .
weet, is kort ; die zoekt, is lang ;
tw}jfelt, gaat een ziegzaaggang ;
overreedt is driest en druk
overtuigt, houdt voet bij stuk ;
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NJET8 XI]WWS . -- QI4VOLDOENDE. - JE, JIJ, EN JOUW IN BRIEF J NZ .

alien 't crest is, spreekt met klem en kracht ;
Die ijdel is, zoekt woordenpracht ;
Die, zonder dlepte, diep wil wezen,
Omringt met neevlen die hem lezen.
NIETS NIEUWS.
De Dichter ; schoon gij 't zoudt verwachten ;
De Dichter zegt nets meows ; nets dat door uw gedachten
En hart niet dikwijls ging en gaat ;
Maar zegt het z66, dat gij uzely' verstaat .
ONVOLDOENDE .

Niet rijk van inhoud ; maar de vorm! Hoe schoon was h ~'
'h Erken 't ; maar, bij 't vertoon van zilvren schalen,

op

Verwacht en eisch Ik mid to onthalen
golden appels, -- niet op bellenblazerjj .

JE, JIJ, EN JOUW IN BRIEF EN BOER .
't J e, j gij, en j o uw in sehrift, en zelfs in druk!
't Herlnnert ons to smartlijk , :t ongeluk,
Waardoor wij ,t leeve d.u en dija verloren.
't N a t u u r l i~ k s c h r i~ v e n moet zoo ver niet gaan ;
Laat ons veeleer vaar n e t t e r s p r e k e n staau,
En 't g e, g ii , u W niet enkel z i e n, maar hooren .
NEEN 'T LEVEN ZIET NIET STEEDS ZOO ZUUR .
Neen, 't levee ziet niet steeds zoo zuur,
Als sombre w zee u vertellen.
Het regentje in het morgenuur
Ean oak een lieven dag voorspellen .
De donkre wolk, die u verschrikt,
Maakt straks weer plants voor blauwe luchten,
De bui, die 't rozenbed verkwikt,
Verdient geen traan of zuchten .
Naar bet Engelsch.
DE GODSDIENST LEEFT MET GOD .
he godsdienst leeft met God, de godsdienst-twist met Menschen
De plant, onttrokken aan haar lucktkring, moet verflensen .

WAAR

T VAN AFHANGT . -- HILT H03CT VANZELF NIET, ENZ .

WAAR 'T VAN AFHANGT .
Men heeft geen zin in uw gedachte : daarom acht
Men 't geen gij voortbrengt on-doordacht .
Men vindt z,jn eigen denkbeeld,in hot uw :
0 welk een licht van wilsheid zit g}1 nu!
HET KOMT VANZELF NIET .
Het komt van zelf niet, met de jaren, met de grsheid .
Wife oud to worden is hot toppunt van de wijsheid.
EEN WOORD VAN CLAUDIUS .
Doe nooit een meisje leed, naar lichaam of naar geest .
Uw Moeder is hot ook geweest .
AAN MIJNE VROUW .
Los en twintig jaar vereenigd,
Uit Gods hand veel goods gesmaakt,
't Leed door huwlijksmm gelenigd,
En de last tot lust gemaakt,
Dales wij den weg naar 't graf,
't Oog omhoog, blijmoedig af .
AAN MIJNE JONGSTE .
,'t Jongste kind nog groot to zien,
Was een zoete wensch, en lien
Heeft mij God gegeven."
Moog z}j met een vroom gemoed,
Wijs in 't geen zij last en doet,
Lang mij overleven .
,DE HEER WEEGT DE GEESTEN."
..
(Spr. XVL 2.)
fir weegt de geesten, Heer! en de ongerechte wagon
~Zijn U eon gruwel, die wij voeren in de hand .
V9"' echter wegen toe, en zonder eons to vragen
ileb ik van geesten en van wegen ook verstand ?

De slaap, de kalme slaap, eon glimlach op 't gezicht :
Wat is ze ? Eon beeld der Hoop op dag en morgonhcht .
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AAN

AN EEN JONG4E

w$DUwa,

ENZ.

AAN . . . .

't Begin was beter dan 't besluit,
Als leed en zorgen weken ;
De rampspoed bracht uw deugden uit,
De voorspoed uw gebreken .
AAN EEN JONGE WEDUWE,
uit Oost-Indie terug .

a
S
S

In 't Vaderland terug, maar zonder dien,
Om wien gij 't eens blijmoedig kondt verzaken ;
Terug, om alien weer to zien,
Behalve hem, die uw geluk moest makers!
Omfloerste Weeuw! met zwijgend' eerbied slaan
We uw rouwkleed ga, diep, deep in 't hart bewogen.
Zoo jong en schoon, nog schooner door de tsars,
Die staat en zwelt in de alley zeggende oogen .
Ach, 't medelij geneest geen bloedend hart,
Al drupt het ook wat balsems in de wonde!
lndien uw hart geen God had die het konde,
Gjj waart reeds lang vergaan in uwe smart .

Maar zij vergaan niet, die hij staande houdt
En steunt en opbeurt en gebiedt to levers .
En 't onderpand u van z jn trouw gegeven,
Hebt gij, met one, in 's Heilands kribbe aanschouwd .

Tweede Kerstdag.
1885 .

GOEDHARTIG ZIJN.
Goedhartig zjjn is meer dan mooi to wezen .
Men wordt om 't een bemlnd, om 't .andre slechts geprezen.
VERSCHE SMART .
Versche smart is heilge grond.
Raak aan geen nog open wood!
Waar nog de eerste tranen leken,
Troost het zwflgen, tergt het spreken.
HET SCHOONE IS ALTIJD SCHOON .
Het Schoone is altijd schoon, het Goede is altijd goed ;
Maar echoonst bij 't zedig oog, en best in 't vroom gemoed,
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DIAMANT EN KOOL .

Schoon een • en dezelfde stof,
De eene schittrend, de andre dof.
Die liefheeft is de Diamant,
Die geeft wat hjl ontvangt en t nit last stralen
In kleur en gloed naar elken karat,
aliens rechte waarde alleen de keener kan bepalen .
Der goof gelijk is 't zelfziek hart.
Die, Schoon gij ze ook in 't helderst licht zoudt plaatsen,
Geen straaltje door kan laten of weerkaatsen,
Maar alles opslurpt in haar zwart .
Laat haar met rust : een voile veeg
Was 't incest, dat iemand van haar kreeg .
SLECHTS HET HART .
Slechts bet hart is de Mensch, en de mensch is 4jn Hart ;
Niet zijn brein, niet zijn tong, niet zijn handers .
Denke 't hart, spreke 't hart, pare 't hart wil en daad,
Strale 't hart, door het oog, van het hart1jk gelaat,
En het doet alle harten ontbranden ;
Ja, ontbranden in liefde, in de heilige vreugd
In een ander zichzelven to ontdekken,
D' eigen zin voor wat aandoet en goeddoet en treft,
Wat vertroost en versterkt, en tot hooger verheft
Om de schoonste verlangens to wekken .
T WEE LEVENSBESCHOUWINGEN .

DE VROE(ERE .

DE NIEiJWSTE .

Voor God en Naasten levers,
Te levers om to levee,
En naar volmaking staan ;
To strijden om 't bestaan,
Ziedaar op 's levees baan
Ziedaar wat ons voortaan
De task u voorgeschreven,
Als doel voor 't oog most zweven,
Den eisch aan u gedaan.
En - n i e t ter harts gaan .
Gij vaardt die dankbaar aan,
De rest is droom of waan .
Schoon vrees en heilig beven
Waar die zijn opgeheven,
U om bet harts slaan.
Daar vangt de w jsheid aan . . .
De neigingen weerstreven ;
Ja! - Mits de mensch, gedreven
Maar, 't oog tot God gedeven,
Door wat ont-menschten sehreven,
En door zijn Geest gedreven,
Naar 't voorschrift hem gegeven,
Zwak stervling! zal het gaan .
Den mensch heeft uitgedaan .
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D8 MOIITUI8 NIL 11181 BENE . - DUY TBAHIMUB TBASIXUE, N Z .

DE MORTUIS NIL NISI BENE.

Dc xnortuis nil nisi bane wordt geduid
Als moest men niets dan goads van hen verkonden I
Neon, neon! zij hadden ook hun zonden ;
Verbloem ze niet, al meet gij ze niet uit .
De spreuk wil dit : Zw}}g ganschlijk van de dooden,
of spreek van hen near billjkheid en recht ;
Let dubbel op bij 't geen gij van hen zegt,
En wacht u voor verwerpen en vergoden .
DE MORTUIS NIL ; NISI BENE.

DUM TRAHIMUS TRAHI IUR .
Toen de oproervaan gezwaaid ward door 't verbolgen
Gepeupel van Pari,)s, sloeg die hem had geplant
De schrik om 't hart biJ 't zien van moord en brand .
,Wet wil ik ?" sprak bij : ,'k ban hun Hoofd ; ik moot hen volgen"
AAN EEN OVERGELEERDE.

Gij hebt veal moor dan 'k bij u zoek,
Maar minder dan ik wensch.
Ik voel in u geen levend Mensch,
Maar boor eon sprekend Boek.
LES . GEEN LEER.

Wantrouwen z de vrucht van 't levee en 't verkeer
Aanvaard de 1 e s, maar niet ten grondslag voor eon 18 a r,
ZELFS VERZEN !
A.

H}j ken v a n a 11 a s ; heeft zelf's verzen in de mask,
B.

Pat is v an all e s wel de makkelijkste zaak .
Maar verzen b a r e n uit eon dichterlijken geest,
Pat is to geener tad eon ieders work geweest.
3) de suia leer chef; it faut bien qua je lea solve . LEDRU BoLLIN, Febr . 1848.

1)

ILLUSIE . - ENTHUSIASISE.

NAIIDUS.

ILLUSIE. - ENTHUSIASMS .

Laat varen uw BVoooc$ELINO,
Maar' b11jf uw GEESTDRIFT kweeken,
Begoochling is een rozeknop,
Maar die niet loslaat aan den top
En in 4jn bloei blijft steken ;
Maar Geestdritt is het immergroen,
Dat tiert en siert in elk eizoen .
Laat dooven uw BEOOOCHELIxo,
Maar hood uw c HBSTDRIFT glorend 1
Begoochling is het tooverlicht,
Dat alles kleurt waarop 't zich richt,
Bedriegljjk en bekorend ;
Maar Geestdrift is de heilge gloed'),
Die gloeien blijft, en gloeien doet.
NARDUS .
bi,n Heiland is bet bests waard,
Het echte en uitgezochte .
Het schoonste in hemel en op card,
Het nooit to dour gekochte
De nardus most voor Hem gespaard,
Most uitgestort, most stroomen,
Most dalen op zijn hoofd en baard
En op zijn kleederzoomen.
Is Hij de Hoogepriester niet,
Door God den Heer geheiligd,
Door wien verzoening is gesehied,
Die voor 't verderf beveiligt?
Wil Hij het huffs „daar liefde woont"
Zi n intreo waardig keuren,
't oet al, waar liefde liefde kroont
Van d' eelsten nardus geuren .
Gezegend is bet huldeblijk,
Gebracht ter rechter stonde
Door wien, hij zij dan arm of rijk,
Gedaan is, ,wat hi,j konde".
Aan ,'t goede werk aan Hem gewroeht",
Daar 't hart toe had gedreven,
Heeft H}j een dieper zin verknocht,
En dezen naam gegeven .
11 Feet sarr¢.
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WAT IM DEN GRIJSAARD OMGAAT .

-

PHILOPHROSYNE.

WAT IN DEN GRIJSAARD OMGAAT .
De grijsaard, die een beeldschoon aangezicht +
Den zachten straal die , uit leeve oogen licht,
Het glansrjk good van rhke en blonde lokken
De aanmmnigheid van 't vriend1 jkst wezen ziet,
Gevoelt in zich de wondre ontroermg niet
Die jonger hart, vaak al to diep, ken schokken ;
Maar eerbied voor de zuivre maagdekroon,
Ontzag voor 't vol, nog onbeschadigd schoon,
Verteedring voor een jong en argloos levee,
Onzekerheid van 't lot het voorgezet,
Brengt over hem een stemming van gebea,
Een biddend hopen en een liefdrijk beven.
PHILOPHROSYI E .
Wees beminl jk! Al uw deugd
Heeft geen ingang bjj de jeugd,
Heeft op d' ouderdom geen vat,
Zonder dat.
Draag een vriendlijk wezen road
Spreek .met vriendelijken mood ;
Vriendhjk zjj uw oogopslag
En uw lach .
Wear de jeugd hear vreugd geniet :
„Nimm emn Stock and reite mit" l) .
Wear men zucht om zorg of smart :
Toon een hart.
Maakt bedeesdheid iemand schuw :
't Zij . voor andren, niet voor u .
Die zi~n oog niet op durft slaan,
Zie hem aan .
Zie hem aan met zulk een blik,
Die vertrouwen wekt voor schrik;
Die den armsten zondaar moed
Scheppen doet .
Zij uw ernstigst woord nooit straf ;
Stoot niet van u ; snijd niet af;
Smoor, wear gij barmhartig zijt,
Elks verwjt.

IJ

LEER .

-- HYPOTHESEN . -' RNG&LSCH TBACTAATJE .
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Wees toegevend, sparend, goed ;
Door oprecht z%in, toon uw moed ;
Door verdragen, toon uw kracht ;
Oordeel zaeht .
Wees beminlijk, gij die mint,
Liefde, die de harten went,
- Machtloos blijkt gemaakte sehijn Moet het zijn .
NIEUWE LEER .
Een strijd van alien tegen alien,
Beding van 't levers, en het wachtwoord der natuur :
Een steisel op dien grondsiag moot bevallen ;
't Gaat door de wereid als een loopend vuur .
P t Is zoo geschikt de roofzucht to vertroosten
De zelfzucht to beschermen voor verw}jt,
Veei beter dan dat Woord, gekomen nit het Oosten,
Pat zelfverloochning eischt van die 't beijjdt ;
't Maakt kracht tot recht, succes tot deugd, to letters

op 'tgeen geschieden moest, totdwaasheid .Wat geschiedt
Zal lee en regel zijn . Beginslen tellers niet. ;
Verschijnselen en feiten worden Wetten .

HYPOTHESEN.
Die, redeneerende, o n d e r s t e l t,
Al komt hij ook tot resultaten,
Krijgt , - noem het saido's, maar geen baten .
Hj heeft in plaats van wichtig geld
Met rekenpenningen geteld.
Die hebben ook hors nut, mijnheerenl
Mite gij ze kunt realiseeren.
ENGELSCH TRACTAATJE .

Op de eerste bladzijde, een die zich voor God niet buigt,
En voor de Menschen leeft in alien boozers handel ;
Reeds op de derde, een kind, geloovig, overtuigd ;
Eon voorbeeld, op de vierde, in leer zoowel als wandel .
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HOE $CROOK. - OKZIJN . - DI LALTBTE E Ii.

HOE SCHOON .
Hoe schoon versiert een zachte lack
Te midden van de smarts,
Die ons den vrede maiden mag
Van 't nochtans bloedend harts!
Die glimlach zegt
,De Heer is recht,
,In s ijt van duisternissen .
,HIS an zich niet vergisyen."
Hoe heerl jk blinkt een stills traan
Te midden van de vreugde,
Die 't voile hart zoo anal deed slaau,
Het diepst der ziel verheugde !
Die traan verkondt,
Al zwijgt de mood :
,0 God! door zooveel zegen
,Maakt gjj uw kind verlegen ."
ONZIJN .
Och, was daar in uw dof gemoed
lets dat naar hoofer trok to wekken,
hen vlam die uitsloeg of een gloed
Voor wat hat waar, to ontdekken!
Maar flu gij hart toont noch gevoel,
Voor elk en alias even koel,
Is daar mats goads to wachten
Van uw onnutto krachten.
1k mag u van een slordig zw jn
Of dartlen wulp den naam niet geven ~~}
,.
Maar toch, Been mensch-, maar dierlijk zdn
Is uw verloren leven.
Hoe lang reeds? Twintig? Dertig jaar? . , ,
Verzwijg hat maar!
't Deed pin aan die 't vernamen ;
U brengt bet niet tot schamen .
DE LAATSTE EER .
De laatste, u gaarn bewezen, ear En voorts nets maar
Aan u to geven!
Men sluit uw graf,
En wendt zich af,
Om met de levenden to geven .

SCflxIJF OP NIJN ZEBB G EN LOFOBDIaa? .

Of mooglijk toch
Eon wijle nog
Blijft m' u gedenken,
En aan uw werk
Voor Staat of Kerk,
Een luttel van zijn aandacht echenken .
Ook dat versli,jt.
Een andre tijd
Heeft andere oogen,
En weinig hart
Voor wet niet ward
Met hem geboren en getogen .
Wees den tevree
Met de eertropee
Nog b}j uw lever .
Laat na uw dood
De tjjdgenoot
Zijn Nieuwen manner ears geven .
Hebt go iets gezaaid,
Pat niet verwaait
Een antler magi 't
En toon de schooven
Met tier gebaar . . . .
Wat rood ? zoo maar
De vruchtrjke ear,
In 't voedzaam brood, hear deugd doet 'oven .
SCHRIJF OP MIJN ZERA GEEN LOFGEDICHT .
Schrijf op min zerk geen lofgedicht,
Laat op mijn graf geen praalgesticht
Ten hemel r zen .
Weg eerbewjzen
Voor d' armen zondaar, die dear hgt l
Is hij voor u, door hart of geest,
Jets meer geweest
Gedenk hat zonder teal of teeken .
God, die met andere oo en ziet Voor God.alwetend is hij net
Dan zondig stof gebleken.
En zoo die God met kracht en klean
Zich over hem
Ontfermd heeft en hem opgenomen

235

23s

GEAF8Cfl IFT VOOR ILLTZELVEN.

NIKT HLAGEN .

Ter plaatse waar
Een moordenaar,
Aan 's Heilands hand, is ingekomen :
Pat geeft goon stof
Om met uw lof

Zijn assche to eeren .
Hef op de stem
En loot, met hem,
Alleen den Beer der Heeren.
GRAFSCHRIET VOOR MIJZELVEN .

Twee dingen hob ik willen zjjn :
Een Christen, en eon Nederlander .
Gebrekkig was Ik 't eon als 't ander ;
Maar toch naar 't wezen, niet in schjjn .
Zoo 't slechts gebrekkig is geweest :
God en miJ'n Volk moog mij 'tvergeveni
Maak gi hot beter, die dit leest ;
Gj hebt nog t}jd van leven .
NIET KLAGEN .

Niet klagen,
l aar dragon,
En vragen
Om kracht ;
Niet zorgen
Voor morgen
EU vallenden n~chtl
Niet beven
Voor 't leven
Gegeven
Van God ;
Maar 't heden
Besteden
Naar plicht en gebodi
Niet dringen
In dingen
Door niemand bevroed,
Tevreden
Te treden
B "1U ~'t licht op hot pad" en ,de lamp

voor den voet ."

C

BIJ HET G?RAF VAN A . L. G} . BOSBOOM-TOUSSAINT, ENZ .
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BIJ HET GRAF SCAN

A . L . G . BOSBOOM-TOUSSAINT .
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Rust, Roem van Neerlands vrouwen! Hoogbegaafde,
Zoo rijk aan schoone deugden, leef en rust!
Het lichtspoor van uw geest wordt bier niet uitgebluscht ;
De bron der hoogste kracht, daar zich uw hart aan laafde,
Vloeit milder nog aan gindsche kust.

17 April 1886 .
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MEEK, NIET
MEERDER.
Me'r menschen zijn daarom geen meerdren ; meerdren zijn,
Van wie k de minder ben, of in min oogen echijn.

"
~~
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QouuLUe.

EEN DILETTANT GEVONNISD .
,Een Dilettant, maar een Geleerde niet!"
,,,Waarom niet?" vraagt ge mij .
,Omdat hij door een plank, daar wij niet doorzien, ziet,
,En met alleen twee voeten heeft als wil,
,Maar vleugels nog daarbi ."
~

DOCTOR UMBRATICUS .
Hij weet heel veel, maar niet wat hij moest weten .
rijn waters is geenWijsheid, geen Verstaan .
Het Levers staart hI als een weetniet aan,
Daar hjj niet weet to ,Levers : last hem Weten.
ALS DE STORM IS OPGESTOR.EN,
Als de storm is opgestoken,
Losgebroken,
't Schuimend zeenat kookt en bruist,
't Schip, geslingerd naar de wolken
Neergeploft wordt in de kolken,
Daar de leviathan hoist ;
Als, bh 't i bk ulren alley winders,
en linden
Siddren, wanklen, nederslaan
Dan den goeden God to vinden
In den God, ook van d' orkaan,
Wordt slechts door zijn welbeminden
In ootmoedigheid verstaan .
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ZENI

IEI . -- VZ NROOK .

ZELFONDERZOEY .

NOI EENS MEI.
Pass is m jn
oene wereld weer
Met al )iaar tgnten zacht en tear,
In t licht der zonnestralen,
Of zacht gedommeld in de schauw
Per walkjes die aan 's hemels blauw
Ale donna sluiers dwalen.
Daar ruiscbt de vleugelslag door t bout
Der boschduif die haar nestje bouwt ;
Daar boor ik de eerste slagen
Van 't heerlijk lied, dat voor zjn braid
De nachtegaal .in 't lommer nit,
Om haar zijn min to klagen!
Wees, groans wereld! weer gegroet,
Met de eigen hefde in t oud gemoed,
Als 't jonger hart deed kloppen .
Wat schooner dan de jeugd van 't haar,
Met bloesems aan den appelaar,
En rozen in haar knoppen?
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Mei 18 .

Gelukkig land, met geen Samoem bekend,
Siroco noch Mistral, die de ALMACHT zendt,
Zoo 't ook den Veenrook mists, die zijn BUREN
Van jaar tot jaar zijn grenzen over storm ;
Joist als de Mei haar vollen horen stort .
Dan zwbg" t bet vooglenlied ~. de hof verdort ;
Ire zwarte-vheg verknaagt de boomgaardvruchten
Reeds in de kiem ; nag zwakke kranken duchten
(Zij hoopten maanden lang van 't voorjaarsweer
Verbeetring van bun toestand) wederkeer
ran hoest of kramp . gezonden voelen de oogen
Ontstoken, 't hart beklemd, de huid verdrogen ;
En ik, ik acht de vraag niet ongepast :
Z"n
~ daar geen wetten tegen overlast?
ZELFONDERZOEK.

Zelfonderzoek! Aoh, 'k heb zoo lan ~ niet to onderzoeken,
Maar slechts eon wemig atil to staan .
M"n
voor m"n
~ zonden schuilen
..
~ oogen in geen hoeken,
M~aar grllnzen van den dorpel me aan .

.~

WARE. EN WIL Is, 18 I~EN

WEa . - ANNEHE.

'k Veroordeel ze naar 't recht. Maar wat zegt vonnis vellen ?
Ire doodstraf over haar voltrekken eischt de plicht .
Lafhartige I gij zoekt het nit to stellen,
Eu durft Hem tarten, die de slappe reehters rieht .
WAAR EEN WIL IS, IS EEN W EG.
Waar een' wil is, is een weq ;
Waar een weg is, zij een wit ;
Hjj bekent noch weg noch steg,
Die slechts toegeeft aan een gril .
Die jets deugdlijks aan wil vangen,
Moet nlet meer in twjjfel hangen
Tussehen sehromen en verlangen ;
Weten moet hij wat hij wil .

Waarljjk weten wat men wil ;
Allen draait om deze spil .
Deegljjk willen wat men kan
Spant de krachten, maakt den man.
Waar gebed, en wijs beraad
Wekt den moed en werkt de daad.

ANNEKE,
(Zangstukje )

Anneke, wacht u voor d' avondwind!
Waarljjk, waarljjk,
De avondwind is heel gevaarlijk!
Wacht u voor d' avondwind, schoon kind!
Wacht u voor d' avondwind, schoon kind!
Waarlijk, waarljjk,
De avondwind is heel gevaarljk!
Hij is uw vijand, al schijnt hjj uw vrind.
Hij je uw vjjand, al schijnt hij uw vrind .
Waarlij~, waarlijk,
De avondwind is heel gevaarljjk!
Streelende, knakt hij de bloempjes, schoon kind!
Streelende, knakt hid de bloempjes, schoon kind !
Waarl jk, waarl jk,
De avondwind is heel gevaarljjk !
-- Anneke eloeg het in den wind .
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PIETER .

ZOEK WAARHEID .

ZOEK WIJSREID, ENE,

Anneke sloeg het in den wind .
Waarlijk, waarl}jk,
De avondwind is heel gevaarlijk!
Waar is uw bloempje, verloren kind?
--

PIETER .
Uw denken is maar dunken, Piet!
Slechts wanen al uw weten ;
Wat gij beweert bewijst gij niet,
En wilt een wijsgeer heeten!
Maar Pieter, wat die naam bediedt
Moet ge eerst ons doen vergeten ;
Want wijsheid zoekt of wilt gij niet ;
Slechts wat, door die zoo nauw niet ziet
Voor wijsheid wordt versleten.
'
ZOEK WAARHEID .
Zoek waarheid, vind ze, en roem in haar waardij ;
Blijf waar 4j is, en streef haar niet voorbij .
ZOEK WIJSHEID .
Zoek wijsheid, vind ze, en is bet meer dan schijn ;
Bewijs het door niet wijs in eigen oog to zijn.
MEEK .
Geduld, verdraagzaamheid, toegevendheid to kweeken,
Zegt Sneer dan elk de loef met weldaan of to steken .
GIJ ZIJT ZOO GOED.
Gij zijt zoo goed en zoo verstandig ; zoo getrouw
Een Moeder, en zoo echt eon Echte-vrouw,
Dat die om 't beste bidt dat de aard kan geven,
Daarbij uw beeld moet voor den geest zien zweven.
EEN AL TB GROOTE RAMP .
Een al to groote ramp brengt vromen van hun stuk .
Men roept van raadselen, onmooglijk to doorgronden!
Maar hoe ? Vergeet men dan de zonden ?
Een grooter wonder is 't geluk dan, 't ongeluk .
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YERgt EBEDEN . - AANVANQ DEB BEELDENDE SUNST, ENZ .

KERKGEBEDEN .
(Aau Voorgangers .)

Uw voorgebeden zijn soma psalrnen, dikwijls preken ;
Ook vaak een biecht van eige' ervaring, eigen strijd
Ver set niet dat ge nit naam van alien hebt to spreken ;
En God wel west wie Haj is en Gad zijt.
AANVANG DER BEELDENDE KUNST .
Anton Springer hat die Ornaments die wahren
Inkunabeln der guest genannt, and ferner gesagt,
nicht im gampfe um das Dasein sei die gait
geboren worden, sondern aus der Freude am
Dasein,
EBE$s, Aegypten in Bud and Wort . II . 193 .

De strajd om 't levee riep de kunsten niet in 't levee ;
't Genieten van 't bestaan heeft haar 't bestaan gegeven
Het levee sieren, tot vermeerdring van zijn vreugd,
Was t eerst en eenig week van d eenvoud barer jeugd .
INGEHOUDEN TRANEN.
Ik neem uw ingehouden tranen
Aan trilling uwer lippen waar.
Och, last ze zich bun uitweg banen,
Uw oogen vullen, mild en klaar!
't Verlicht, wat op de wang verschijnt ;
Maar wat in 't hart blijft, prangt en schrijnt .
Bli4f op die „leege plants" niet staren,
En ondervraag de toekomst niet.
Denk aan 't geluic der vroeger jaren,
Waar 't dervend hare vol b schist ;
Dan vloeit de bron, dan stijgt de vloed,
En bittre tranen worden zoet .
DE EOOLSCHE HARP .

De eoolsche harp ruischt in den nacht,
Ruischt op •d en toon der treurgezangen ;
Aandoenljk als de weeks klacht
Van 't hartje, dat van liefde smacht,
of breekt van onvervuld verlangen .
Die doorslaapt, waar die citer slant,
Sliep zeker in met zoete droomen ;
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NUBEM PRO JUNONB . -- BEDEHSELEN . - JAN LEIDEN .

Die slaaploos aan bet venster staat
Wendt naar den kant het bleek gelaat,
Vanwaar de galmen bverkomen .
De nachtwind weet niet wat hjj doet,
Die al haar snaren dwingt to trillen,
- Zoo min als 't oog dat, door zijn gloed,
Ontroering in een rein gernoed
Verwekt, maar niet vermag to stillen .
NUBEM PRO JUNONE .

Vat is 't geschrevene, wat is 't gelezen woord,
Bij 't levende, uit den mood van die het dacht, gehoord
Geen Juno ; slechts een wolk, waarin men Juno niet
Aanschouwt, maar - bij gedenkt, of zich herinnerd ziet.

G

M

BEDEKSELEN .
Een sluier, masker, dekkleed wat het z p,j
Dat dienen moet om jets aan 't oog to onttrekken,
gait veel, alleen ziehzelven met bedekken .
Niets is zoo openbaar als mommerjj .

y
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AAN LEIDEN .
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1833-1839 .
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In U began mjjn levee,
Mjjn levee en mien kracht.
Gig hadt zoo veel to geven,
Zoo veel mjj toegedacht!
Tot kunnen en tot kennen,
Naar hoofd en naar gemoed,
Door aan- en of to wennen,
Bebt gjj mij opgevoed.
In U, mile eerste stappen
op wijsheids vasten grond,
En 't merg der wetenschappen
Geproefd met gragen mood ;
Door U mjjn eerste schreden
op 't pad der kunst bestuurd
En t rechte krachtbesteden
G ewekt en aangevuurd.
~
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AAN L IDEN .
Voor wat mijn task zou wezen
Iebt gj mj vooibereid,
Den weg mu aangewezen,
Mij bij de hand geleid ;
Maar
ookdoor
mi • miJjn
toe doers
'i at,
hoofd stroomen
en hart
Onwetend opgenomen,
Mij maakte wat ik werd .
Wel zocht ik in de boeken
Hetgeen ik noodigst had,
Maar vond oak zonder zoeken
En zonder boeken wat .
Met lezen en studeeren
K on alles niet geschien ;
.ion
Er was zoo veel to leeren
Door rondzien, afzien, zi a n .
Veel heb ik U to danken
Miin meesters hoogvereerd!
0P uw collegiebanken
Ontzaghjk veel geleerd ;
Maar veel, naar min gevoelen,
Uw schim vergeef mj dat! Maar veel ook op de stoelen,
Waarop men zachter zat .
t Ontwikklen onzer gaven
Geschie door les en leer :
Het rechte geestbeschaven
$omt door 't beschaafd verkeer .
Bij werken, wurmen, wroeten
Bhlft menig blokker groen ;
Het menschelijk ontmoeten
Geeft klotsen hun fatsoen .
Cubicula locata i),
Langs straat en graeht verspreid,
Simpliciter ornata,
'kMaar
Zie vol
nog gezelligheid
uw haardvuur! glimmers,
'k Zie no den geurgen damp
Uit thee- bi theekop klimmen,
Bj 't zachte licht der lamp .
'k Zie nog, met glinstrende oogen
En wangen hoog gekleurd,
T} Kaman, door studenten gehunrd

G
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AAN LEIDEN.

Bewerin en betoo en
Bewonderd, en vescheurd ;
De geldendste systemen
Gevonnisd en verzaakt,
De ontzettendste problemen
Gemaklijkst uitgemaakt ;
't Volhardend samenb1jven
Bij 't plengen van den wijn,
En seherts den ernst verdrjven,
Maar even nuttig 4jn ;
Als pijlen uit de bogen
Van grof en fijn vernuft
Ons om- en tegenvlogen,
Maar niemand werd verbluft .
Heb dank, min 'one vrinden
Verschepers van min geest!
Poor wat bj u to vlnden,
Te smaken is geweest :
Dat opengaan der barters
Zoo onbekommerd vrij,
Dat overmoedig tarten
Van elke weerpartij ;

c

Dat oppren van gedachten,
Aan derden niet geborgd ;
Dat oefnen alley krachten,
Zoo koen en onbezorgd ;
Pat wrijven, worstlen, wagers
En winners, in den strijd,
Die nutte nederla en,
En aftoeht op zijn tijd!

G

Ze is uit elks oog verdwenen,
Mijn eigen kleine eel 1) ;
'k l oest menig vriend beweenen,
Naar 't heilig godsbestel
;
..
Maar voor het oog mijns geesten
Herleeft al wat mjJ heugt ,
En 'k vier opnieuw de feesten
Der vriendschap en der jeugd.

G
6

Maar zou Ik u vergeten,
VoortreflUken, wier guest
Ik meer heb dank to weten
Dan wetensehap en kunst?
G

t

Door opnemlng in grooter bouw .

~,

AAN LEIDEN .

Uw huizen en uw kringen,
Waar kiesehe smack en toon
En fijne geest me ontvingen,
Naijvrig op hors schoon 2
Lofwaardigen en grijzen,
Met eerbied aangeblikt,
Ervarenen en wijzen,
Wier wijsheid niet verschrikw,
Beminlijke matronen,
Beleefder dan bedaagd,
Bevalligen en schooners,
Wie men zoo gaarn behaagt :
zj geven ous de plooien,
De vormen en 't polijst,
Dat onze jeugd moet tooien,
En blijvend dienst bewi,jst ;
Van zedig zelfbetrouwen
Den aangenamen glans,
En wat er van de vrouwen
Mag wezen in de mans.
't Is enkel niet bet ruwe,
Dat voor dien invloed zwicht,
Maar ook dat blonde en schuwe,
Oat zooveel onheil sticht
Hooghartigheid - door vreezen,
Boosaardigheid - uit spijt,
Bier een gramstorig wezen,
En daar een hart vol nijd .
Ach, hoeveel letter-Helden
En Vorsten in hun yak,
Wie woord of blik ontstelden,
Tact missende en gemak,
Geleerd, begaafd, verstandig,
Begunstigden door 't lot,
Maar hulploos en onhandig,
Hun minderen ten spot!
Hij, die de school van 't Levers
Ter Hooge school niet zocht,
Heeft, sp}jt zijn loflijkst streven,
Te wemig thuisgebrocht .
Die, voor de Zanggodinnen,
De Gratin versmaadt,
Wat eerplaats hij moog winners,
Betreurt het vroeg of last .
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SPREEK

ZACHTZINNIG . -- EEN SLIMME STREEH . - SLIJTEN, E NE

SPREEK ZACHTZINNIG .
Spreek zachtzinnig . Beter is 't
Dat de goedheid zich vergist,
Dan door barschheid to verbeuren
't Doel to treffen, dat zij mist.
Liefde is nooit geheel verkwist ;
Hardheid sluit zich open deuren.
In hors oogen wijze lien
Zullen duizendmaal misschien
,Al die oedheid" dwaasheid heeten
Maar zij bljft wat ze is, b,
i,~ Dien
Die in mete zich kan verzien,
En voor 't kalm geweten.
EENE SLIMME STREEK .

A cunning trick helps but once, bat Mwierit
ever after.
JOHN LOOKL

Een slimme streek helpt slechts voor wine m.aal ;
Wat springstok is geweest, wordt hinderpaal .

suit uw droef heid door den tijd,
't Is omdat uw hart wat slijt .
HOE MEN GEWOONLIJK HANDELT¢

Bigbo

Hoe men gewoonlijk handelt, weet elkeen ;
Maar hoe men handlers moet, de wijze alleen.
H,%Ln,
AAN EEN ZESTIENJARIGE .
In dank voor haar beeltenis .

De eene dienst is de andre waar
'k Heb uw lief gezichtje :
Wel, zoo diem de her besnaard
Voor een dankbaar dichtje .
Want een d i c h t j e moet het ziju~
Aardig vleiend maagde1jn,
Zoo ik mij zal voegen
Naar uw „grout genoegen."

w
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1VOIEG}D OORDEEL . - UITROEIEN . -- HET HEEFT G4EEN HAAST, ENZ.
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Nonnie staat nog ears 't begin
Van haar jeugdig levee,
Nonnie ziet het vroohlk in ;
B1 }jde lachjes zweven
Om haar on-betrokken mood,
En haar oogjes gaan in 't rond
Met die heldre blikken,
Die een hart verkwikken .
Nonnie-lief, geniet uw jeugd,
Smaak uw jonge jaren ;
Moge ook laatre levensvreugd
Rijkljjk u weervaren.
,,Treed op" - 't is het oude lied -n Rozen, en v ergeet mij niet"
Wil ook niet vergeten
Wien gij 't dank moet weten .
ONBEVOEGD OORDEEL .
Zoo ge er niet binnen zijt geweest,

Zoo kunt ge er buiten niet van spreken ;

Al de eigenschappen en gebreken,
Die ge onderstelt, zijn niet gebleken,
En niet dan schejsels van uw geest .
Woon eerst er in, treed dan er buiten,
Zoo zjjt ge en ri,jp, en vrj, en moogt een oordeel uitenw
UITROEIEN .
Uitroeien kunt gij niets, dat menschi jjk is, in kinderen ;
Maar wel, het krenken ; wel, zijn groei en bloci verhinderen ;
Tot' zwakheid makers, wat een kracht zou zi,jn geweest,
Ecu ondeugd van een deugd, in een verminkten geest .
HET HEEFT GEEN HAAST .
,Het heeft geen haast!" zegt gij . 't Heeft w~l! zeg ik ;
De tjjd is haastig en stelt of wet uitgesteld is .
T t toe, grijp aan, zet door! Dat oogenblik
s t uwe sleohts, dat niet voorbij gesneld is .
DEUGD EN GELUK .

Deugd en geluk - indien maar beiden
Van de e c h t e snort ! - Lijn niet to scheiden.
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PULCHKRIA .

--• ' T

GELUK I8 ENKELVOUD, ENZ.

PULCHERIA.
Schoon as haar Moeders kind, en edel door haar Bloed,
Door stille Ervaring wijs, en door Genade goed 1
'T GELUK IS ENKELVOUD .
't Geluk is enkelvoud ; men wil 't in 't meervoud smaken :
Eon saamgesteld geluk, dat nooit volledig wordt,
Dat niet gelukkig kan, wel ontevreden makers,
En 't nooit verzadigd hart tot elke dwaasheid port .
,Een ding is noodig", zegt de Heer . Men wil 't gelooven ;
Maar 't Veel verlangend hart komt altijd weder boven,
Dat, daar Hij rust belooft, zich steeds in onrust stort
.

1
,
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HET WOORD EN DE STEM .
Wat zegt het Woord, voor die geen Stem vernamen,
Die in dat Woord zich tot hors innigst keert?
Wat de inhoud van de Schriften al to zamen,
Door 't brein gevat, maar niet door 't hart begeerd?
Vergeefs de Waarheid Gods bewezen en verdedigd
't Beeft kracht nosh nut voor 't hart, dat koel zich elders wendt ;
't Is overbodig, waar de geest den Geest erkent,
En 't hart ontwaakt voor wat hot hart bevredigt .
MEEDEELEN .
I.

De dichter, die het schoone ziet,
Moet wat z jn hart gevoelt in andren overgieten ;
Zijn stil geluk voldoet hem niet ;
Er in doers deelen is 't genieten .
II .

Gevoelen does is meer dan zeif gevoelen,
En zalig to gevoelen dat g}j 't moogt .
't Ontgaat wie, boven dit, op roem of voordeel doelen,
Maar t eerloof valt hem toe, die niet dan dit beoogt .
HERFSTPRAAL .
Pronk in uw najaarspracht,
Good en oranjedracht,
Sieraad van 't bosch 1

cii
t

October 1886 .

Eresx. --

VOOR DR ZWAKKEN.

't Lichtgroen op 't lentefeest
Is niet zoo schoon geweest,
En ook uw zomerdos,
Glanzig en dicht,
Schitterde in 't zonnelicht
Niet met zoo rijk een gloed,
Als bet dit herfstkleed doet Maar wees niet trotsch!
Daar hoeft geen noodorkaan
Tegen u op to staan,
Die u den kranken tooi
Wreed van de leden scheur,
Woest van de lenders vaag,
Wild over 't veld verstrooi ;
Daar hoeft geen regenvlaag,
Die al uw gloed en kleur
Uitwisch, en doe vergaan
't Hachlijke mooi .
Spare u geweld en macht :
't Vorstje van ednen nacht,
Pronk zonder pit of kracht!
Nadert u stil en zacht . . . .
Maakt u 4jn proof .

GEVAAR .
In 't afgaan onzer levensdagen,
Als veel nog toejuicht, eert, en streelt,
Is groot gevaar van zelf behagen,
Dat straks in 't oog valt, ras verveelt .
Wel mag een Grijs den hemel vragen
Dat hem de droes die part niet speelt .
Van draaien heeft bet hoofd veel kans
B j jonge vrouwen, oude mans .
VOOR DE ZWAKKEN .
Aanbidt de kracht en 't ruw geweld,
Gij w"zen onzer dagen!
De wereld zij u 't oorlogsveld,
Waar slechts de sterken slagen ;
Uw wetenscka,ppe1 jke hoop
Late aan 't verdelgingswerk zjjn loop
En al wat zwak is sneven God en de 13eiland levers .
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NAAR

HENRI

F'REDERIC

AMIEL .

God leeft ; dear is een God ; de God
Van zwakk' en sterken semen.
BiJ hem 't bestaan, bij hem het lot,
Het willen en 't beramen .
Gsj schrijft uw wetten : lElij regeert.
G i spreekt uw vonnis : Iii' casseert.
Set recht van dood en ?even
Is aan de Kroon verbleven .

S

_

Barmhartigheden acht gig wreed,
Barmhartig, wreed to wezen.
G ij ziet in 't lijden nets den leed,
SEn leed in hoop als vreezen .
Slechts wanhoop hebt gij, en geen troo€
Voor onderliggend menschenkroost ;
Hot kies voor 't lijden 't sneven,
flat niet zijn boven 't leven!

(

L

Dear is, een Heiland, trotsch geslacht!
Der 1jdend' en verdrukten ;
Wiens kracht in zwakheid worth volbracht
Bij die vertrouwend bukten .
Zn hand richt op wet gij vertreedt ;
Ziln, oog gaat na wien gij vergeet ;
Hkoestert in zijn armen
WI ge aan den weg laat kermen .
Uw wetten der Natuur zijn hard :
Des Heilands wet is liefde.
13iJ' geeft to danken onder smart,
Te roemen in wet griefde .
Heft op de stem, gi,j die hij schraagtl
Verdooft het lied, d't u beklaagt,
En toont door woord en werken
De zwakken zijn de sterken!

NAAR

HENRI

FREDERIC

AMIEL .

Z.

Een ondeel in het oog, en 't aanzjn is onlfijdliJ'k ,
Een ankle zwarte stip in 't hart : t krimpt weg van pin f
Hoe finer zintuig, des to kwetsbrer zal hat zjjn ;
Want b}j volkomenheid is teerheid onvermijd1 jk .
Gntwortel niet to licht uw levee, lotgenooten !
De eik, groeit het liefst en 't best, wear de eikel is ontsprcte
ten v~ndt een tweede dak ; geen tweede vaderland.
Het sterft niet zelden, 't kw jet altjjd, wet gjj verplant,
6

S

NARK HENIII FREDERIC AMIEL .
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3.

Dear is een nuttig, en sours noodig, opgangmaken .
Men hecht niet aan zichzelf, als niemand anders 't doet .
Door 't oog van vreemden leert het zedige gemoed
Zichzelf waardeeren, in zichzelven thuisgeraken.
4.
Een man to zijn zegt weinig ; Man to wezen
Zegt meer ; De man to zijn : geen rang gaat boven dezen .
5.
KENNIS EN GEEST.

't Rout, dat het haardvuur voeden most,
Kan ook zijn vlammen dooven ;
Ma a,r halen deze 't boven,
Te schooner is de gloed .
't Gelijkheid-schreeuwen is een haat,
Die zich op llefde voorstaan last.
7.
,Een echt genie, maar in de kiem geemoord ; een geeet
,Van aanleg groot, maar door de omstandlgheden
,Verhlnderd op to treden"
Geloof ze niet, die zulke dingen leest .
,'t Wordt wat kan worden ; wat niet wordt is niet geweest".
S.
Dwaas, die wil winnen, en niet st4j,~den .
Dwaas, die wil minnen, en niet lijden.
Dwaas, die zich vrij waant, daar hij elken band verseheurt .
Dwaas, die wil levee, en niet sterven op z}jn beurt .
9.
Gj west hot, die wat west, al wilt gij 't ook vergeten
't Maatschaplijk-zijn steunt niet op 't weten, maar 't geweten .
10 .

op recht to hopen, op erkentlijkheid to wachten

Is ziekl k ; m a.n l jjk is de man,
Die recht en dank ontberen kan
En leeft bij onafhanklijk plichtbetrachten .
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HUHWALD .

11 .

Van verontwaardiging to blaken
Om eigen onrecht? Neen, mijn vriend!
Wat verontwaardiging verdient
Z}jn groote en algemeene taken .
HOHWALD .
Hoe komen, laid geprezen,
Lang mijn verlangst geweest
Uw schoonheen, o Vogezen!
Weer op in mijnen geest ;
Uw bergen en uw boomers,
Uw rijkbegroeide grond,
Uw beken en uw stroonlen,
Met bloemen in den mond ;

Uw sombre dennewouden,
Die op de steenrots steers
En 't naar den kernel houden,
En recht naar boven gaan ;
Uw eedle beukenbossehen,
Met stammers blank en glad,
Die 't stugger naaldhout trotsen
En pronken met burs bled!
Hoe eenzaam zijn de paden,
Hoe vreemd ears elk gedruisch !
De sprankjes slechts verraden
Hun aanzijn door geruisch .
Geen wildzang klinkt mij tegen,
Geen vleugel roert de blears . . .
Zoo ernstig zUn de wegen,
Waarlangs w J opwaarts gaan.
Maar zonnestralen breken
De schaduw van rondom,
Die van den kernel spreken
In 't zwijgend heiligdom,
En, wear ze een open treffen,
Verblijden met hun glens,
De bloemkens die tick heffen,
En openers hun krans.

Belust om nit to munten,
Dringt bier en dear de steep,
op de allerhoogste punters,
Door loof en ruigten keen.

HOHWALD .

Best}jgt hem, wandelaren!
Geniet het vergezicht,
En last uw oogen waren,
Bij 't voile morgenlicht .
Wis ziet gij aan de kimmen
Des Schwarzwalds brumen rand ;
Misschien de gletschers glimmers
Van 't Berner Oberland.
Die derwaarts vliegen konde!"
Verzucht uw reisziek hart . . . .
Die meer verlangt, pleegt zonde
Aan 'tgeen geschonken ward .
Laat, last uw oogen weien
Langs tgeen ge omlaag aanschouwt .
De lachende valleien
Met oogsten geel als goud a
Tooneel van stil genoegen
Bij welvaart en bjj v1jt,
Waar die den akker ploegen
Ook maaien op hun tad!
Ziet op en om de keten
Van groene bergen langst,
Die van veal zegen waters,
Maar ook van schrik en angst ;
Als in die zelfde dalen,
Waar flu de vrede lacht,
De kriJ'g zoo menigmalen
Dood en verwoesting bracht .
Langs dezen bergkam richtte
De Heiden sterkten op 1) ;
En Christen vroomheid stichtte
Haar woos op gindschen top ;
Daar blijft zij 't lijk omringen
Der Heilge, die zij eert Q),
En Gode t loflied zingen,
Dat zeegnend wederkeert .
Ruim uitzicht zal t beloonen,
Als ge u, door kruis en hand,
't Begroeide pad laat toonen
Naar Rathsams scherpen tand 3) ;
Maar o, zie ver en verder,
Tot waar de schepping rijst
Van Steinthal's trouwen herder 4),
Wien 't nakroost dankt en prijst!
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11011 WALD .

Al schijnt, aan 't hoofd der bergen,
Bekranst met glanzig veil,
De Spesburg') ons to tergen
Door wegen woest en steil ;
Wij willen kraeht vergaderen ;
Aan cooed ontbreekt het niet,
En 't heerlijk adzicht naderen,
Dat ons ziln standplaats biedt .
Daar zullen we, nit den hoogen,
Dien hoogen Dom b) misschlen
In 't ver verschiet beoogen,
Maar zeker Andlau zien ;
't Lief stadje, dat zich kronkelt
Naar 't kronklen van den vloed,
Wiens nat in 't zonlicht vonkelt,
Daar 't naar beneden spoedt .
o Da re wandeltochten
Van dag tot dag volbracht,
Met vrienden en verknochten,
Steeds vriendelijk herdacht,
Niet afgeschrikt door verte
Of paden hoog en ruw,
Hoe leeft gj in mijn harte,
Hoe trouw herdenk ik u!
Hoe blijft gij mij verkwikken
Herlevende in mijn ziel,
Gezellige oogenblikken,
In 't gastvrij Sint Odiel,
Waar 't Oudje met haa,r nonnen'!
Ons vriendlijk tegentrad,
Of aan den sand der bronnen
En haar verfrisschend nat ;
In weide- of forst-manshoevcn,
Of open plekje in 't bosch,
Waar wij 't met u beproeven,
Bed van veerkrachtig coos!
Of op de hupsche banken,
Wier doopnaam ?t hart bekoort R),
Die we aan uw zorgen danken,
Verfraaiers van dit oord!
o Liedren, aangeheven
Bij 't dalen van den voet,
Door d' aandrarig ingegeven
Van 't welgestemd gemoed,

'
,
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HOHWALD.
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Welluidend, krachtig, tred'end,
Aandoenlijk, feeder, zacht,
Het hart near boven heffend,
of wear de scherts in lacht!
o Handers vol met bloomers.

Om lieven vorm of kleur
Gepre~en en to roomers,
Bij varens rijk van gear!
a Glanz~ge eiloofkronen,
op 't grj~ze hoofd gedrukt!
o Tuiltjes voor de schooners
In 't oevergras geplukt !

S

o Vriendelijk neretnen
Van alien ears den disch,
Als 't klokje van halfeenen
Juist koud geworden is,
Waar, met verschot van talon,
De gasten paarsgewijs
Beleefdheen en verhalen
Opdisschen bij de spijs!
o Zoet zich onderhouden,

Als t zwerk ons regen zond,

S

Met jongen en met ouden,
En lieven kindermond!
U blijf ik vOor mij wenken,
Manshoofden grjjs en zwart!
Wier weten en wier denken
Mij uitgewisseld word .

U zal ik niet ver et n
Beminlijk schoone vrouw!
Die, naast mij aangezeten,
Me uw aandacht schenken wou ;
Noch 't kind van zestien jaren,
Dat aan mijn lippen hing,
En 't ruischen van m jn snaren
Met gretige ooren ving ;

G

Ook u niet, vroolijk stoeiend,
En dravend om en om
Met meisjes even bloeiend,
Luidruchtig knapendom!
Maar evenmln dat kleentJ'e
Vol levenslust en gloed,
Met hear gebroken beentje,
En on-gebroken mod. .

a

nOHWALD .

--

VERZOENING.

OPHELDERINGEN .
1) Langs dezen bergkain rtchtte
De Iletden sterkten op .
De z, g. Ileidenmauer, in de Sde of 4de eeuw, van groote steenklompen gebouwd,
twee a drie meter hoog en twee dik, strekt zich over een lengte van tien kilometers, nog in vr~j goeden staat, over den rug van den Hohenburg nit .
s) Der Heilge, die zy eert.
St. Odilia, Beschermheilige der Elzas, dochter van dier hertog Athairich, stickteres van het klooster op het near hear genoemde St . Odiel •gebergte, wear z
leefde en stierf en dat hear gebalsemd lljk bewaart . (7de Eeuw).
a ) Rat)tsant's scherpe tend .
Rathsamhansenstein .
4) Steinthal's trouwe herder .
Joh. Friedr. Oberlin (gab. 1740), die er van zijn 27ste tot zijn 86ste levensjaar
werkzaam was, en de gansehe woeste streak en hare bewoners, nit een toestand
van ellende en stomps onwetendheid, tot een staat van voorbeeldigen bloei en
een tooneel van beschaving en n jverheid heeft weten op to werken . (t 1826 .)
6)

Spesburg

Ruins van 't kasteel van dien naam .
6) Dien hoogen Dom.
van Straatsburg .
7)

't

Oudje met hear nonnen

„Frau Mutter" ward genoemd, en teekende zich in n4jn gedenkboekske de beminl jke, nog altjjd opgewekte, bljna tachtigjarige vrouw die bier aan bet hoofd
deter tertiaires van St . Franciscus van Assisi staat .
A)

Wier doopnaanl 't hart bekoort

Bane Antoinette ; Bane Phglle ; Bane Anna ; Banc des Essouffles ; en dergel.
Met de verfraaitng van dtt oord belast zich sedert 1872 de z, g . Pogezen-club .

VERZOENING,
Waarmee verzoent gij ons, Gij Gods en 's Menschen Zoon?
Waarmee verzoent uw Woord, uw gruis, uw Eerekroon?
Uw Woord, mijn Leeraar! onze kranke en lichtschuwe oogen,
Tevreden met den seh}ln, en door den schijn bedrogen,
Met 't licht der Waarheid, dat niet pijnigt, maar verkwlkt,
Ale wet uw hand genes bet dankbaar tegenblikt;
Uw gruis, mijn Middlaar! met de Heiligheid des Heil'gen,
Voor wiens ontzaglijkheid we one door de vlucht beveil'gen
En bergen willen met een vrees gemengd met heat,
Maar wijkende ale bet hart bet kruis, uw kruis verstaat .
v

D8 FAHSELS (AAN VAN HAND TOT HAND . - TELI~URSTELLING .
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En wilds een trotsch gemoed voor niets of niemand zwichten,
Zjjn eigen meester z}jn, en meester van zijn plichten,
Qw Kroon, mijn Konmg! voor zoo scherp een levensp jn
En stervenssmart gekocht, met d' Eisch : gehoorzaam zjjn '

DE FAKKELS GAAN VAN HAND TOT HAND .

De Fakkels gain van hand tot hand,
Van eeuw tot eeuw, van land tot land .
Met heilzaam licht en schooners luister :
Gezegend, die een fakkel drag t,
Die voor ons oog den mist verjaagt .
En Voorgaat in den duister!
Gezangen gain van hart tot oor,
De tijden en de volken door,
In de eelste galmen alley talen
Gezegend, die zich hooren deed
In liedren die geen eeuw vergeet,
Maar dankbaar blijft herhalen!
Een Woord gnat door de wereld road,
Dat levee nit den dood verkondt
En heerlijkheid na smaad en smarten ;
Den hoogen God zij eer en lof,
Die 't wil doers komen, in dit stof,
Tot alley menschep barters

TELEURSTELLING .
,'k Trad moedig op, maar bleef alleen .
I Van vriend en geestverwant niet en
,Gezind tot volgen of miJ'n 4jde to bekleeden .
r Thans draaft een gansehe kudde in 't sees versmade spoor ;
,,Maar niemand gust mij de eer voorop to z}jn getreden ;
~'t !s e i g n e wijsheid nu, die 't goede pad verkoor!
,Wie denkt airs mijn vergeefsche schreden?"
Zoo gait bet steeds, mijn vriend! en heel de wereld door ;
En -- die zichzely' niet zocht is even weltevreden .

£V.
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( .OMMB •13ACrLLEN .

INDUSTxILRLR ThNTOO :ISTELLhRS, RNZ,

3

COMMA •B ACILLEN.

C,

C

Comma•Bacillen z}jn ontdekt ;
Men hoort er overal van spreken .
Maar Krelis, die met alles gekt,
Heeft 66k door 't mikroskoop gekeken,
En zegt : ,,de naam voldoet mil niet ;
,'t Is al vraagteeken wat men ziet ."
INDUSTRIfELE TENTOONSTELLERS .

Wat toont ge ons? t Geen g .j kunt, en niet hetgeen g}1 doet?
Zoo t u i g t hot tegen u, wat voor u p l e i t e n moot .

J
(

AAN EEN REIZIGER RONDOM DE WERELD .
Een refs rondom de Wereld (dat 's gezeid :. .
Rondom onze Aardbol) schjnt me een klemi held .
van J'aar tot J'aareen grootre, goede man 1
WJi.' doen
~
M e t d Aardbol, o m de Zon, - en niemand spreekt er van .
HET LEVEN .

~G

q
q
q

Het leven is goon Maaltijd, ons door . 't Lot
't Zjj ruim, 't z j karig aangericht ;
Het levee is een Roeping en een Plicht,
E$n Dienen van de Menschheid, namens God .

S
S

LANG EN KURT .

Is 't korte levee lang genoe g
Om ons tot God to keeren ;
Ook 't langste levee bl}lkt to kort
Om wat ons d'~n tot zonde wordt
Volkomen of to leeren.
BIJ EEN BEELTENIS .
Maal doze niet, of maal haar met dien lack,
Dien glimlach, die haar sehoonheid is, haar ziel .
H zap haar niet, die zonder dien haar zag ;
Hid kr}lgt haar lief, wien die to beurte viol .

9
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PllNBEEL EN BEITEL . - BERUSTEN I8 Z00 MARLIJK NIET.
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Die zonneschijn-sheen brengt aan den dag,
Wat zedigheid aan uwen blik onthiel ;
Al wet hear goeds en liefs door 't harts gaat
Straalt, in dien glens, van 't anders koud gelaat.
PENSEEL EN BEITEL.
Wear wit en rood de schoonheid maakt,
Bet gloedje dat in 't oogje blaakt,
Het good of git om blanks slapen,
Bet rozemondje, 't hagelwit
Ontdekkende van 't gaaf gebit,
En als tot lack en kus geschapen
Dear grip de Schilder near 't penseel,
En doe 't lief voorwerp op 't paneel
In al zi n glens en frischheid pralen,
Verzekerd dat zijn fraai portret
Elk zinljjk hart in vlammen zet,
Als 't nit zijn golden ljjst zal stralen .
Maar wear de schoonheid van 't gelaat
In 't eedle van den vorm bestaat,
In d' eenvoud van z}ln grootsche trekken,
Wear de adel van een fiere ziel
Zich uitdrukt in 't volmaakt profiel,
Om eerbied en ontzag to wekken :
Dear is met schildren nets gedaan
Dear grjjp de Kunst den beitel aan,
En doe in 't remste marmer bhnken
Wat meer den marmer waardig is,
Waarbjj wet kleur hoeft en vernis,
Met al zijn llefs, in 't niet most zmken .
BERUSTEN IS Z00 M .A .KLIJK NIET .
Berusten is zoo makl k niet .
Hij die niet ken, wil w a g e n .
Hens Sukkel denkt to slagen,
En SiJ min Allemansverdriet
Voedt hoop van to b~hagen .
Near 't ,Ken u zelven" hoort men niet,
Maar ziet met nijdige oogen
Wat anderen vermogen,

9
9
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DALE 'S OVER U IE1$ HEENOEGFAAN . - HET ZENDINGWEEE.

Wat ear of voordeel h u n geschiedt ;
En zou men zelfs niet p o g en'?
't Zichzelven wjjten doet men niet,
Al heeft men allerwegen
Den bout op ,t hoofd gekregen ;
Het bl jft maar , bij hat oudelied : , .
'k Deed wijs ; moor 't lisp mid tegen ."
Twaalf ambachten genoegen niet,
Met dertien ongelukken,
Voor halzen en voor krukken ;
En komt list veertiende in 't verschiet
,Hat blinds lot", zegt blinds Piet,
,,Vervolgt m}j met zijn nukken."
DAAR'S OVER U IETS HEENGEGAAN.
Daar 's over u lets heengegaan :
1k zie 't u aan.
Uw voile geestkracht hadt g}j noodig
Tot sue! besluit, na kiosk beraftn . . . .
Zeg niets ; list woord is overbodig,
'k Heb d' uitdruk van 't gelaat verstaan .
Die jets als g j doorstaan moest, heeft
Niet echts geleefd,
Maar 't leven op zijn hand gewogen,
Van rillingen des doods doorbeefd ;
Z jn kracht gezien, en onvermogen,
En Hem behoefd, die sterkte geeft.
Dat last op 't voorhoofd na eon spoor,
Dat doet den gloor
Van blinkende oogen zachter stralen ;
Dat sch jnt in d' ernst van 't lachje door,
Da,t we om een bleaker mood Zion dwalen . . ,
Wie ruilde er 't vroegre wezen voor ?
HET ZENDINGWERK .
Verdr jf den nacht,
Verstoor zijn macht
door de Evangeljestem 1
De Heiden vraagt niet naar uw hulp :
God vraagt door hem.

n
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De task is zwaar, de vrucht komt traag
en zorglijk voort :
Getroost u dit ;
Werk door en bid ;
God werkt en hoort.
EENVOUDIG ZIJN .

Eenvoudig z ij n is niet zoo moeilijk, maar to b 1 j v en .
Toch brengt men 't wel zoo ver dat men 't vermag, in schjn,
Maar met geen klein gevaar dat speeltje to overdrjven .
Die blijven 't makl jk, die niet weten dat z}j 't zgn .
ALS DE KINDERKENS .

Zoo ge ale een Man to handlen zijt gezind :
Laat u door God be-handlen ale een kind .
DIE TEGEN 'T OOSTEN TREEDT .

Die tegen 't Oosten treedt bij r jzend zonnelicht,
Bemerkt do schaduw niet, hem volgende op zijn schreden .
De schrik des doods valt weg, voor wie het oog slechts rioht
op 't voor hem dagend heil en eeuwge heerl jkheden .
kntleend .
VERNUFT .

Vernuft voegt wel bjj Poezij,
Maar mag haar niet vervangen.
Wie doet zjn meal met Kruide4j.??
.,
't Moet Spi,~s 4~n, nit wet keuken 't 4j
(Mite geen spartaansche Zwarte B4j),
Wat wij in haar verlangen .
VERWORVEN SMAAK .
Rjmlooze vezen, in het metrum van den Griek,
Zn lekker ale - tabak . Die maakt gezonden ziek ;
Wekt walging ; 't koude tweet breekt nit ; het komt tot braken,
Maar 't went wel en begint van lieverlee to smaken .
Ten laatste vindt men 't heerhjk, en het heet :
,Zoo'n fijn sigaartje is 't keurigst dat ik weet ."
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G BEDEN . - EEN PSALM. -- '8 KONINGS ZEVENTIGSTE VERJAARDAG .

Ach, welk eon weefsel, Heer! ziJ'n n4jn gebeden!
De s c h e r i n g zij van 't u behoorend hart ;
Maar de i n s l a g komt van 's levens }jdelheden,
Waarin de ziel zich altjjd wear verwart.
Wie sluit haar nit, al sluit h}l de oogeleden,
Wier toedrang ook den sterksten weerstand tart? . . . .
Neen, pieta hield proef, zoo ge in 't gericht zondt treden,
Geen deugden, o miln God ! geen offers, geen gebeden
Genade alleen geeft troost, zelfkennis alt jd smart .
EEN PSALM.

Heft de oogen op, heft de oogen op,
De harten opgeheven,
Tot boven berg en heuveltop,
En wear de wolken zweven,
Tot boven mean en sterreglans,
Tot in des hemels hoogsten traps!
Uw hulp en heil, mijn vromen,
Moet van nog hooger komen!
Van Hem, van Hem, die hooge troont,
Maar lage peer wil schouwen,
Die 't ontoegankljjk licht bewoont,
Den God van u w betrouwen !
Den God, die vo6r en met u gaat,
Die uwen voet niet wanklen last,
Die redden ken, en sparen,
En uwe ziel bewaren.

~Tieawjaarsmorgen.

Des daags zal hij ten wolkkolom,
Des hachts ten vuurzuil wezen .
Z jn englen leegren rich rondom
De tent van die hem vreezen.
De weg zij bar ; treed rustig aan ;
Zijn aangezicht zal met u geen,
Wat schrikbeeld u moog kwellen,
Om u gerust to stellen .

'S KONINGS ZEVENTIGSTE VERJAARDAG .
19 Februari 1887 .

+'en weemoed8toon trilt door den bljjden groet,
Wear Neerlands Volk den Koning me6 ontmoet,
Dien God het spaarde

PROBLEEM,

Die, veertig jaar welhaast, ten rijkstroon zat,
Maar zeventig dot yolk heeft liefgehad,
En hield in waarde.
Het juicht hem toe, verteederd en verrukt,
Daar hij die Gemalin aan 't harte drukt,
Van God gegeven
Om door boar vriendk oog en heuschen mood
Het lieflijk licht to zijn ; in d' avondstond
Van 't vorstlijk levee .
Het voelt ziJjn hart vervuld van hoop en troost,
Daar Hij 't lief voorhoofd ez de wangen koost
Van 't Kind, geboren
Om alley vreugd to wezen, liefde en lust ;
Schoon roosje, door de morgenzon gekust,
En zonder doyen .
't Looft God, mijn Koning! dot, in de achtbre rij,
IJw leeftjd dien des Oudsten komt nabs
Van al uw Vaadren ;
Maar ach! die eene zorg beklemt zijn borst :
He+ ziet in U zijn laatst' Oranjevorst
Den eindpaal naadren.
De Laatste Oranje! . . . 't Hart vergeet en geen ;
Van d' Eersten, die een reddende Engel scheen,
Van God gezonden,
Tot Dien, wiens blood, bij Waterloo gevloeid,
Een zelfde zucht, ale ze alien had ontgloeid,
Ons blijft verkonden .
En thane . . . Mijn Vorst! Vergeef een dankbaar Volk,
Loo 't, op zoo schoon een dog, zoo droef een wolk
Niet kan verdrijven .
Te luider spreekt de bode in 't vol gemoed,
Bat die, helaas ! nB LAATSTE wezen moot,
Het langst moog blijven .

PROBLEEM .
'k Wou wezen hoe bet u zou staan,
Als zich dit voorhoold eons ontplooide .
Dit oog eene plaats had voor een traan,
lets ale een lack, die lippen plooide . . . .
Maar door is gansch geen denken aan .
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PIJN .

Wat mag
Dit strak
Toch de
Verkropte
Of 't

van dit gefronst gelaat,
en onbeweeglijk wezen
oorzaak zijn? Verborgen heat?
spijt? Klelnmoedig vreezen?
wroegen van ears booze load?

Of doers we u mooglijk to veal ear
Near sleutels van 't probleem to vragen
En is 't een masker, en niets meer,
Door de onbeduidendheid gedragen,
Die voor daze eerie keuze staat :
Die grjjns -- of een onwijs gelaat?

Near hat Engelsch.

1 ijn alte trouwe makker, P}jn!
'k Wil eerie vertrouwhjk met u spreken.
Altijd wilt gij de meester zijn :
Geef nu eerie van wet heusehheid teeken .
lk had zoo graag een klaar bescheid
Waarom gj 't menschdom toch kwaamtkwellen ;
Drukte u de last der eenzaamheid,
En kondt gij 't zonder ons niet stellen?
Of hebt gjj 't echt tirannenhart,
Zoodat gij lust schept in verdrukken,
En u verkneukelt in de smart
Van die gij goedvindt to onderjukken?
Waarom mjj 't kranke brain geplaagd
Met folteringen, niet to stillen ;
Mj,~ 't koortsig bloed near 't hoofd gejaagd,
En elke zenuwsnaar doers trillen ?
Houdt gj van oogen, dof en mat?
Van beurthngs bleeke of gloende wangen?
Van handers, beevrig, slap. en net,
Die 'k lustloos naast mjl near last hangers?
Of doe 'k u moogl jk onreeht ears,
En is 't uw roepmg, om de bloeden,
Die uw mishandling ondergaan,
Voor erger onheil to behoeden?

WINTER .

Beschermt gij ook door lead to doers
Wilt g}j door lijden , ons bewarer3A
Voor jamm'ren, die wij niet vermoeu,
Voor doodh,jk drelgende gevaren ?
En komt er nog ears dag misschien,
Waarop ik in uw vreeslijk wezen
Geen loutre wreedheid meer zal zien,
Maar welgemeende goedheid lezen ?
Kus ik uw hand dan welgemoed?
Wordt dan met dank door mij beleden
1Jw wagers waren alle goad,
,,Hoe ruw ook schjnbaar al uw traders 4"
Mj dunkt, ik zie u : Dun en schraal,
Maar als tot kracht en duur geschapen,
De trekken hard, de wangen vaal,
De haren ordloos om de slapen .
1k boor niet dat gij nadertreedt,
Maar aan uw greep is Been ontspringen ;
1k voel uw vingren, dor en beet,

De mijne omknellen en verwringen .

Maar trekt uw hand mij dichter bij
1k zie in die diepliggende oogen
Een schat van liefde en mededoogen, . . .
Gewis! een zegen brengt gjj m}j .
Zoo zoo g een grjsaard, ganseh gezond van l j f en kd~n,
Een deerniswaarde na, door liehaamsleed bezwaard ;
Maar roemt met dabblers dank Diens goedertierenheden,
Door wien dit middel tot zijn hell, hem blee f gespaas'd .
WINTER
De Winter met zijn sneeuw en vorst
Komt van eens Najaars warme borst
En draagt in zijnen schoot misschien
Zoo schoon een Lente als ooit gezien .
Verzaak uw lust ; aanvaard de rust,
loud krachten in, om kracht to sparen ;
Wees op zin tijd eens koud en hard!
Zoo 't Herfst was ear bet Winter ward,
De Winter zal een Lente baren .
tTit bet Engelsch genomen .
,~
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VERWELKT, VERDORT OIJ, SCUOONE BLOEM. - WAAR zIJN? ENZ .

VERWELKT, VERDORT GIJ, SCHOONE BLOEM .
Verwelkt, .verdort g}j, schoone Bloem,
G}1 roem
der hovers?
Heft gjj, verdoofd van gloor en glans,
Uw bladerkrans
Niet meer naar boven ?
Is 't dat u zon cFf regen schort
En wordt
onthouden ?
Of wel doorknaagt eon worm uw hart?
Doet stille smart
U this verouden ?
0 Droef gezicht, waar Schoonheid kwijnt,
Verdwijnt,
moet sterven!
Het hart verdraagt het denkbeeld niet,
De weelde, die de aanschouwing biedt,
Voor good to derven .
WAAR ZIJN ?
Waar 4jn de makkerss van m jn jeugd,
De vrienden van mijn jonghngsjaren,
De manners rijp van kracht en deugd,
De t dgenoote.n, gr}ls van harm?
Een enkle staat nog ears mijn zr
Zal ik hem voorgaan, of hij mij~I
Dat weet slechts h}j, dies levens duur,
B}j dag en uur
Aan elk van ons heeft toegemeten,
Hij antwoordt op de vragen niet,
Die hid verbiedt,
Maar leert ons wegen wat wij u'eten .

q

LEELIJ K ? MOOI ?
~Lee1ijk!" z~gt gij . - Neen voorwaa,r!
Veel moge aan dit schoon ontbreken :
De adel van een ziel is dear,
Die van 't schoonste weet to spreken,
En de liefde van een hart,
Dat nooit moe van weldoen werd .

DE DOOD8KL0$ .

,Mooi!" verklaart gjj . - Waar1 jk niet!
Niets moge aan die schoonheid falen
Die den kouden glimlach ziet
Om gesloten lippen dwalen,
Die den trots voelt van dien bilk,
met schrik .
B1}jft bewondren, maar
DE DOODSKLOK .
De doodsklok luidt.
Gezangen zw}j en .
De scherts heeft uit.
De zuchten stijgen.
De wang verbleekt.
De doodsklok spreekt.
De doodsklok spreekt :
• fl at gaat op scheiden.
,Schoon 't hart u breekt,
,Wilt u bereiden!
,Vergeefsch misbaar!
,De tijd is daar .
De doodsklok zegt
,Wel moogt gij schromen,
Die voor 't gerecht
• E ens Gods moat komen,
,aliens heilig oog
• N ooit sch jn bedroog,
,Geteld, gericht
,Zijn al uw zonden ;
,Uw deugd to licht
Voor God bevonden ;
• V erdiend verderf
• U w deal en erf!"

Maar englenzang
Klinkt luid er boven,
Ale om 't geklang
Der klok to dooven :
Daar is geen nood,
• D aar is geen dood,
,Voor die gelooven !
Niets kan Gods kind
•A an Hem die 't mint
,Ontrooven!"
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EEN KERHHOFWANDIELING .

EEN KERKE[OFWANDELING .

Ik wandelde over 't kerkhof road,
En met mij ging min kleinste jongen :
lk, met mien oogen near den grond ;
Hjj, lachende en met wilde sprongen .
„Lief kind!" verinaande ik, „'t is niet goad,
,,flier zoo onstuimig rood to draven,
,Zoo luid to sehreeuwen als gij doet ;
,Men maakt zao'n levee niet bid graven .'
H j kwam tot m" voor 't oogenblik,
~'n staakte 't bhde spel,'schoon noode 1
Keek bijna even sip als ik,
En hield zijn mondje als zelf een doode,
Maar 't jonge levee werkt met drang,
En wil van Been betooming weten ;
Ras ging 't opnieuw denzelfden gang,
Mijn hand geslaakt, mijn woord vergeten .
blear flu aok lief ik 't kind begaan,
'k Had near den hemel 't oog geheveny
Zijn aanblik had mjj goad gedaan
En beter w}jsheid ingegeven.
H,j immers had een zwart of grauw
Juist boven 't kerkhof uitgespannen,
Maar hier als ginds datzelfde blauw,
Dat al het sombre moat verbannen .
Dear zweefden vroolijk, op dit pas,
Sneeuwwitte wolkjes over henen ;
En nergens ward een groener gras
Van rjlker zonnegloed beschenen .
En uit denzelfden molm gevoed
Waarin zoo vale 1jken lagen,
Hield Madeliefje 't oog vol gloed,
Ten heldren hemel opgeslagen .
De wakkre kraai beschreef omhoog
Met bl}j gekras hear fraaiste kringen,
En op een grauwen grafpaal vloog
Het kneutje en zette zich tot zingen .
Neen,,dacht 1k, zoo veal glens had God
flier over de aard niet uitgegoten.

TWEE PILABEN. - VERJAARDAG.

Noch zulk een bron van rein genot
In 't bruisend kinderhart besloten,
Indien 't de hoogste wijsheid was
Naargeestig hier om 't graf to dwalen,
En 't hart ears wormen, stof en asch
Met nutloos mijmren op to halen .
Neen, neen! die heldre zonnestraal,
Die kinderjubel, niet to smoren,
Doers denken aan een zegepraal,
Die ons een Heiland heeft beschoren,
Die zonde en dood hun bait en roof
Ontrukte en voor zijn macht deed buigen,
Zoodat op 't kerkhof, ook 't Geloof
Als een gelukkig kind mag juichen.
lilt het Engelsch .
TWEE PILAREN .

Wortelvast en onomstootli;n
rijzen voor het menschlijk oog,
GODS BESLUIT en ONZE VRIJUEID
als twee zuilen steil omhoog .
Voor die oogen on-bereikbaar,
legt de hand van God den bong.
VERJAARDAG .

De wergild aan to zien, welvarend nog en krachtig,
Maar met een afscheidnemend oog,
De zeventig voorbij, in 't opgaan near de tachtig,
Een leefkring dien, uit veel, een enkle slechts voltoog ;
Omstuwd van een geslacht, mij over 't hoofd gewassen,
Meest door een andren geest den mid vervult bestierd ;
Op stelsels prat : die slecht bij wat ik„ voorsta passers ;
Dat weinig missen zal als 't ook mine uitvaart viert
Ziedaar wet ernstig maakt ; maar niet gebiedt to treuren,
Zoolang mij huwlijksmin en kinderliefde omringt,
Een Godlijk avondrood mien westerkim blijft kleuren,
Zoo menig lieve bloem mijn dalend pad doet geuren,
En tusschen 't gelend groen nog eene vogel zmgt .
13 Sept . 1887 .
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MIJN VAD2RLAND .

AAN MIJN VADERLAND .
.
..
Men heeft voor vjftig Saar mU dezen raad gegeven :
,Kiel snel een wilgetak, waar gij uw Her aan hangt!" 1}
Ik sloeg, het in den wind, ben liereman gebleven :
Deed ik er kwalijk aan, of hebt gjj 't zoo verlangd?
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FEEST-CAN TATE
EIJ DE

VIERING VAN HET

TWEEHONDERDVIJFTIG-JARIG BESTAAN
DER

UTRECHTSCHE HOOGESCHOOL,
1686-1886 .

Hot her volgend dichtstuk word door mij geschreven op vereerende uitnoodiging van Burgemeester en Wethouders der gemeente
Utrecht, uit naam van den Raad .
Hot op muziek to brengen was aan den op muzikaal gebied zoo
loffelijk bekenden stadgenoot RICHARD HOL opgedragen, die zich,
naar alley oordeel, uitstekend van zijne task gekweten heeft.
De uitvoering had plaats op den 28 8 n Juni in de Buurkerk.
Een Klavier-uittreksel zag bij den muziekhandelaar H . Rahr
hot licht .

I.

Nu mask u op om feest to vieren,
Vermaarde Stad aan Vecht en Rijn!
Last loof en bloom uw straten sieren,
In ieders mooning vreugde zijn .
Ruischt citersnaren!
Schalt fanf area
Bazuinen, trompetten, geeft vrooFjk geluid!
Last, last u hooren,
Vereende koren,
En stort uw hoogsten jubel uit!
Streel, zuivre zangstem, streel onze ooren!
Hot geldt Het geldt -Eon troetelkind,
Voor vjfmaal vijftig jaar geboren,
En vilfmaal vijftig Saar bemlnd.
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II .
Als 't liefste zoet na 't bangste lead,
Van God gegeven Vrede,
Het zwaard tot ploegschaar heeft versmeed,
Of kluistert in de scheede,
Dat is, voorwaar, de baste tjjd
Voor zaaien en voor bouwen ;
De geesten kunnen vrij en blijd
Hun vleugelen ontvouwen .
Dan wekt de guest, dan kweekt de moed
De gaven en de krachten ;
De horen van den twervloed
Doet lof en loon verwachten ;
Daar waar de OiUf boom wortel schiet
Wil Alles welig groeien,
De Lauwer roast op elk gebied,
En alle Rozen bloeien .
Sticht dan, ontsluit met pleeggebaar
Der Wjjsheid eeretempels ;
Verzamel dan hear priesterschaar
op hue gewi,jde drempels!
Als voor de tabberd wijkt de klieg
En niemand hoeft to schromen,
Dan is voor vl jt en oefening
De rechte tijd gekomen.

III .
Spreek, wederspreek hot, gij rol der Historie!
Dagen van nood waxen dagen van glorie .
Klaagt niet to zeer als de olijf boom niet wart
,,Palmen stei ;;ren tegens last."
Sterren zijn helderst in donkero nachten ;
Spanning en worstling verdubblen de krachten ;
Nederland heeft niet op vrede gewacht,
Heeft, onder 't zwaarste, hat grootste volbracht .
De oorlog bleef duren : toch zaalde't en bouwde't ;
Niet op de Toekomst,, op 't Heden vertrouwde't ;
't Zwaard aan de heupe, de handen aan 't werk,
Voelde 't zich weerbaar en toonde 't zich start : .
Eere gij vromen, gij wakkren, gij wijzen !
Daden van mood deden wondren verr~jzen,
STEDBNBEDWINGE}i . hoe, groot was uw eeuw!
Hoe bloeiend de Tuin van den bloedigen Leeuw
IV.
0 Vorst, die in Gods guest geboren,
Aan yolk en land ten zegen wierdt r
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Sehoon is de loopbaan u beechoren,
En groot de tjjd, then gj versiert .
l op gouden lelien en stralen
Laat trotsen Fransche en Spaansehe kroon ;"
Om dear ,de perels of to halen"
,Braveert uw krjjgsmoed ,duizend do8n ."
Maar peerlen blinken allerwegen
En puikjuweelen, rein van gloed,
U in de Zeven Landen tegen,
Waar gij uw deugd beminnen doet.
Uw Amstel tart de Stad der Bloemen
Door Kunst van beitel en penseel .
De schoonste Dichterzangen roeznen
Uw deugd en daden schoon en veeL
De Wetensehappen dragon kronen,
Wier glens zich heindo en veer verbreidt .
De School, die Leidens deugd mocht loonen,
Kweekt mannen voor do onsterflpkheid.
De W jsheid zet along hear sehreden
Verspreidt hear licht, vertoont hear schoon,
Hear krachten en bekoorl jkheden En ook in 't Sticht verrijst hear troop .
V.
Ontsluit uw poorten, grjjze Dom!
Voor die uw koor begeeren.
Dice, kennis kweekt is wellekom
hen die God vereeren .
Die leering zoekt, die hoort en vraagt,
Zal zich tot deugd bekwamen,
Neemt toe in w~jsheid, en behaagt
Aan God en mensch to zamen .
Treedt op, plechtstatig ingeleid,
Waar men uw stem wil hooren,
Die een lofwaardige Overheid
Heeft tot uw ambt verkoren !
G~"g de eersten in de eerwaarde 4j,
Die altjjd aan zal groeien,
En die van eeuw • tot eeuwgetij
Hear stichting zal doen bloehen .
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Met regen is de maartsche dag
En somber aangevangen ;
Maar zie, dear komt een zonnelach
En stemt tot bligde zangen ;
Tot zangen, die gebeden zjjn,
Ten hemel opgeheven,
.,
Opdat een hooger zonneschjn
Hear warmte en hcht moog geven .
VI .
Glj ZONNE DEB GEBEOHTIGHEID,
Stort over hear uw schoonste stralen!
Laat al uw zegen nederdalen
op die eerbiedig hem verbeidt!
Bjj U is licht voor hart en hoofd ;
-G_j wekt, gij kweekt, g}j voedt het levee ;
Pat " onthoudt, ken niemand geven ;
Uweis een glens, die nooit verdooft.
VI:L
0 Hevige ommezwaai der tijden!
Hoe zwart, hoe geducht
Vertoont zich de lucht !
Wolken kruien in 't Oost en in 't Zuid!
Onweer dreigt van alle z jden!
Dear barst bet unit!
Hoe vreesl jk die donder, hoe doodljk die schicht
Van 't bliksemlicht!
Verwoesting, vernieling, verwildrin door schrik,
Van oogenbhk tot oogenbhk,
Geen dead b j de vromen, geen read big de vroeden,
Aan helpen aoch hoeden
Noch redden gedacht . . . .
Hoe loodzwaar drukt g}j, ,Fransche Nacht!''
VIII.
G hebt dien wakend doorgebracht,
G }j priesters in Minerva's tempel !
A1 echoed de woestaard~j den drempel,
Gij hebt aan vlucht noch overgaaf gedacht,
Uw schoone task niet afgebroken
Uw lamp gevoed, uw licht ontstoken,
En niet vergeefs den dageraad verwacht .
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IL
,Die hier bedrukt met tranen zaait,
Zal juichen ale hjj vruchten maait ;
Die 't zaad draagt, dat hij zaaien zal,
Gaat weenend voort en zaait hot al ;
Maar h}j zal, zonder ramp to schromen,
Eeriang met bhJdechap wederkomen,
En met gejuich, to goeder uur,
Z~jn echooven dragon in de echuur."
Een eeuw en nog eon eenw grog om .
Dw leeftjjd, .Alma Mater, klom
Tot vjfmaal vjjftig Karen ;
Maar, met de 'eras, lom uw kracht,
En van geslachte tot geslacht
Bleeft gij uw ouden roam bewares .
Een feestgewaad, eon hoogt~dskrang
Version n thane ;
wIj zien uw voorhoofd stralen ;
Uw holder oog ziet vroolijk rood ;
En op den glimlach van uw mond,
gent onze geestdrift perk noch pales .
De Schoonheid, die u zedig groet,
Sprengt voor uw voet
Een bloemenregen.
Eon wakkre Jonkheid jubelt laid ;
De G4jsheid strekt hear armors uit,
En geeft u biddend hares zegen .
De Liefde voor hot Vaderland
Drukt n de hand ;
Beachaving heft u tot de wolken ;
De Godsdienet ziet u ernatig ears,
En dankt u, met eon sullen traan
Voor zooveel trouwe tolken .
II.
De dwaae alleen veracht de wetenechap.
De wijze juicht hear too op d' oeretrap .
gennis is macht, gees macht van dwingeland
Lofwaardig, die hear zamelt en waardeert !
Geze end, die hear uitbreidt en vermeert!
wp kuseen hem eerbiedigl}jk de handers .

t
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G jj manners, grijs van hares,
Maar vol van merg en sap!
G j jongeren van jaren,
Reeds rip in wetenschapl
G

die one de oude tjjden
Hun denken, spreken, damn,
Hun levee en hue 1jden
Hertoont en doet verstaan 1
Gjj, die ors door doet dringen
In de elschen van hat Recht
Of van de zic htbre dingen
De wetter openlegt 1
Die kranken leert genezen,
Aan blinder: 't licht herschenkt,
Of van hat Hoogste Wezen
De orakels overdenkt i
Houdt cooed, vervolgt de banen,
Waarop gjj voorwaarts sneit,
Of plant uw trotsche vanes,
Op nieuw veroverd veld 1
(raaft diaper in de miners,
Waar g}1 uw good nit ,schept,
En laat het heerl jk sch nee,
Als gj 't gezuiverd hebt!
St"gt hooger op uw vlerken,
Streeft alle sferen door,
En last uw vlucht bemerken
Aan 't lichten van uw spoor!
Bl~"g ft moedigljjk bekampen
Onwetendhei d en waan,
En troost ors van de rampen,
Die nit de zonde ontstaan 1
xIi'
.
Eere in one midden en eere in hue graven,
d' Eedlen en braver,
Wier wjsheid u bracht op de plaats, die gj siertl
Uw roam is hue roam, en hue lust 4jn uw gaven .
Gelukkig de kiel, door hue handen gestierd 1
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XIV.
de
Hoop
des Vaderlands,
En (}j,
Van wie 't zjjn naaste toekomst wacht,
Zjjn zonen, in den vollen glens
Der jonkheid en den kracht!
Schept heldre teugen nit de bron,
Die hier van laafnis overvliet,
Last, last u koestren door de Zon,
Die hier haar stralen schist.
Smaakt al de vreugd
Der blijde jeugd:
Der vriendschap heihg zoet!
Wordt al wet edel is en good!
En viert men 't volgend eeuwgel4j,
Nog 't hoofd omhoog,
Nog gloed in 't oog,
Woon menig uwer 't bj .
Vivat Academia!
Floreant Antes,
Exsultent Musae,
Faveant Charites,
Pereat Barbaries,
Salve sit Fax ;
Valeat Concordia,
Vigeat Patria,
Gaudeat Civitas
Ultrajectina!
XV.

• Stad, wear Willebrord hot Knife

t eplant heeft, en den Heer eon Huis
Mocht bouwen onder Wilt on Friezen,
Van wear hot eerst de fa,kkel scheen
Die lichten zou door de eeuwen heen,
En noon voor u haar glens verhezen!

• Stad, wear Nassau's wijze hand

De Pijlen saamsnoerdo in eon band
En in den klauw des Leeuws bestelde !
Doe, doe uw oude lens gestand :
Dat steeds uw kroon en dierbaarst pand,
Uw Hoogeschool, u alles gelds !

• Stad, door Vecht en R jn besproeid,

Wier holder net door 't lustoord vloeit,
Aan rozen rijk en korenaren!
13

ii

ii! Ii

ii!
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Geen bloem of vrucht draagt hooger lof,
Dan die gekweekt wordt in den hof,
Die u bedekt met lauwerblaren .
0 Stad, zoo trouw door hear bemindl
Omhels, omhels uw voedsterkind ;
En wensch, een hoop beziele u beiden 1
Vernieuw, vernieuw uw schoon verbond,
En den, herhaal met bl jden mood
Dat plechtig woord : r wlz ZAL oxs sCHEIDEN ~"
XVL

't Kniel alles voor den Hoogen God!
Hi] schiep de Wergild, schikt hat lot
Der Scholen en der Steden .
Zijne is de wij8heid en de kracht ;
Hem z}j de lof in elk ~eslacht,3
Van eeuw- tot eeuwighedenl
SALL~LUJA.

AA NT BEKEI(INGBN .
III .

,~Palmen neigren tegen: ,last."

nit hot motto voor VONDELS Maria Stuart, met het ondersahrift PnuDaxT~x ;
gehoel in vo wi LS kracht en st(jl, en hoogstwaarsoh n1 jk van hemzelven . Zie
VAil LENNEPS vondel-uitgave P. 600, I.
STEDEa BEDWINGIEB.

Stededwinger was de eernaam aan FBZDEBIK HENDBIB toegekend.
Iv.
,Op gouda lelyen, en straelen,
Laet trotsen Fransoh' en Speensohe kroon .
Om deer een perel of to halen,
En streeft zoo niet,, door duizent dodn,"
HooFT, Blaghte der Prinsesse van Oranje over
't oorlogh voor 's Hartogenbos .
Ametel tart de Stad der Bioemen
Door kunit Van banal en penseel .

UK'

Florenoe ; ale BoorT in 1$88 aan Maw DE MZDICIC, bU hare komet to Amsterdam, verlangde getoond to zien .
V.
Ontsiui! 'iw poorten, gryee Dam!
,Hat koor der Domkerk was (der Hoogesebpol) tot een gehoorzaal bestemd en
dear zou de plechtigheld der inwUding plants hebben"
DE (IEEE, De Dow van Utrecht bin. 40 .

w
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Die leering roekt, die boom en oraagt,
Zai rich tot deugd bekwamen .
Neemt be in wjsheid en behaagt
Aan God en menach to ramen.
Lnk, 2 :46 was de tekst, door Voarxus ten grondslag gelegd van zJn predioat4e
,,Over de nnttiobheydt der Aoademi4n ends Boholen", der Zondags voor den dg
der 8tiohting gehouden .

Met regen is de maartiche dog (26 Maart 1686 .)
En somber aangenangen ;
Moor tie, dear komt ears ronneiach.
„Des Dingedegmorgens vroeg was de stad versierd en getooid en alles voor bet
feast gereed ; maar nog was de hemel bewolkt en hield de regen niet op . Te
regen nre eohter brak de son holder door, en in statigen optoeht" enz .
Di Gzan, T. a, p, blz . 41 .
VIL

e Zoxxa Des GlzsECHTI Ham.
8oL JIIRTITThI ~ILLUCT$a nor, is de bade, die de Utreohteohe Hoogesohool in
hear vaandel en op hear zegel draagt.
De Vaderen daohten daarbU ears de belofte b}j den profeet Male~ohi (4 :2)
,Ulieden - die mjjnen naam vreest, zal de Zonne der Gereohtigheid opgaan,"

VII.

0 Heoige omnezwaai der tyden !
Het Jaar 1672.
Wolkra krnien in 't Oosi en in 't Zuid.
Beiden de Bissohop van Sealer en de goring van Frankrijk hadden den ataten
den ootlog verkiaard.
Yerwoeiting, oernieiing, oerwildring door schrik,
ran oogenbiik tot' oogenblik,
Geen dead bid de oromen, gears read b i de oroeden,
Aan helpers nech hoeden
Nech redden gedacht .
,De Regeering radelooe, hat Yolk redelooe, hat Land reddinglooe", seggen de
gesoh16dsohr~vers.
*$arse genoegzaam algemeene wildheid en ongehoorzaamheid van alle de inge•
setenen in de eteden en op hat platte land."
Brief van Jar D$ WrrT.

,Praasche Nacht!"
,'t Is Franeohe mtddernaoht," sohreef in 1678 de
hem nog see jaren overleven zon.

toes 86.ihrlge

VONDZL,

die

VUL
01 hebt dien wakend doorgebracht,
Gy Priestere in Mineroa's tempel!
,De Aesdemieohe Sanest ram hat beslnit om zelfe gedarende de aanetaande
wintervacsntie do lessen niet to staken, maar geregeld to later doorgaan ."
Tan Haas, Utrecht in 1672 . Na. 81.
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Al schond de woestaardy den drempel .

G

~1

,,De groote gehoorzaal was in een snort van graanschuur, neon I erger nog, in
een pakhuis of bergplaata van meal, in een werkplaats voor molders en bakkera
herschapen'
TEx Hus, blz. 30 .
It.

„Die bier bedrukt meet tra*en sail", enz .
Men herkent Ps. 126 vs . 3 in onze schoone bertjming .
Het eerste der 2 verzen an den Psalm zelf, was de tekst van Voxm s bU
zijn aerate predicatie in de Domkerk, na hare ontruiming door de Franschen)
16127 Nov . 1673,

(

0 dtad, waar Willebrord het Knife
Goplant heeft enz .
Op de helft der zevende eeuw ; 660.

0 Stad, waar Nassau's WV:. hand
De Pylen saam,inoerde in een band,
En in den klauw des Leeuws bestelde,

G

AN VAN NASSAU, bU de Unie van Utrecht, 1679!.

~1

S
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Doe, doe uw nude Zeus gestand :
Dat steeds uw kroon en daerbaar pond,
Uw Hoogesthool, u alles gelds .
*- hat eeuwenlang aankleven van hat aangenomen begineel : Atlas voor de

Hoogeschool"

[VA:v ASOH vAN Wuc .] De 8tad Utreoht in hare
betrekking tot de Hoogeschool, bi . 66.
w WIE

ZAL ONS SOHEIDEN ?"

Quts 9EpAni sIT, omsohriit tan dean gedenkpenning, geslagen op bet Tweeds
Feuwfeest ;1836.
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NICOLAAS BEETS .
» Nog sans Winterloof' en „Dennenaalden" .
G

VIJFDE DEEL .
Vierde onveranderde Druk .
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A . W. SIJTHOFF'S UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ .
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"n Winter duurt maar is niet stre
Mien loof niet afgevroren .

Kan 't handvol dat ik nogmaals breng,
Uit zwak voor de oude stain en steng,
Nog een toegevend oog bekoren2
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Willem De Clercq .
I. Zijn beeld en boek
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Het Godljjke In ons ,
Sineesche wjjsheid .
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Josephus Albertus Alberdingk Th}lm
,,Slechta instinct"? .
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•
Gig grooten, wie gig zit
Ge1uk en genof
Jonge Weduwe ,
.
Mjnen klnderen to Batavia
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.
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Godsdienst •
,Athelstische Nuance van hat Christendom ."
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Aan den Heiland
.
,
,
;
,
,
,
,
. 39.
Met vlag en wimpel ,
•
. 40.
No$ poma natamus
40 .
0.
Alt}jd wear
Eens voor al
41 .
Buisterheid
41 .
,Zeden zijn de baste kronen"
41 .
Groot en klein
, ,
•
. 42
Meizoentje
42,
De roos
48 .
Waterlelie
43 .
Zomermiddagstilte
44 .
Twee marten
44 .
'eelweterij
45 .
Juffermacht
45 .
Beeltenis van Prinses Wilhelmina
45 .
Tiende verjaardag van de Prinses
46 .
Gij Dichters die geen Zangers zjjt
47 .
Geduld
48 .
De liefde bljjft
48 .
In September 1890
48 .
Geen oorlog
49 .
Genoeg is meer
49 .
,Hat kwam Altemaal,"
. 49 .
Grootheid
50 .
.
50
Schoonste kunst
Aan een kind
51 .
Aan de moeiljjke vertroosters."
51 .
De bests hulde
52 .
1 December 1890
52 .
Eon Vaderlandsch Lied
54 .
Pat bljjft zoo
55
Bij een doodbed
56 .
Ik zal den Heere zingen in mjjn leven ; ik zal mjnen God
psalmzingen terwjjl ik nog ban
56 .
De Zwaluw
57 .
In Mci
58
Ken u zelven
58.
Geoefend durft."
58 .
Hoflijkheid
59 .
Gezelschapsregel
59 .
Ter plechtige begroeting van H . M. de Koningin-Regentes
met H. M. Konmgin Wilhelmina in de Nieuwe Kerk to
Amsterdam, 27 Mei 1891
59 .
Doen en willen
61 .
Uitstel
61 .
Geleden smart. Vervlogen vreugd
61 .
Hartzeer
61 .
.Q3T:~~%"~tc.

ZII

Il180IID.

n1adz.
L adder Jacvbe
62.
G zijt to sterk
62.
eerkeerig .
•
•
.
•
•
•
.63.
Nacht •O ogen
64.
Naar Hannah Moore
64.
De Ruitere Graf door den Keizer van Duitechland gegerd . 65.
Louise
66.
Het muzikale kind
66.
Ministerkeuze
.
•
,
,
.
.67.
Bjj de Stembus
68.
Vr je Verkiezingea
68.
Opvoedi~ g .
.
•
. 69 .
Zorg .
.
.
•
.70.
't Gezonde oog
70.
Dienen .
.
.
,
. 70.
Le d&aut de la qualite
•
. 71 .
Die vriendlijk liegt

Naar Shakespeare
,Kennis is Macht."
Wreede Barmhartigheid
Echte hulde.
.
Eens Christens Roeping .
Vooruit beantwoorde vragen
Prieda

71 .

,
,
,

•

Vjjftien Saar

•

Bewonder niet
•
Bart .
.
•
Te veel geest?
•
Spjjt
•
Met twee maters .
,
,
• hebt .
Praat daar g}j veratand van
•
Beschr jvend Gedicht
•
•
Dichtstukken ,geschikt voor mondelinge voordracht, "
Vertaald Gedicht
Uitersten
Aan ears uit ve~en
Kunst en Kunstjes
•
,
Nec Ultra
Een Nieuwste

71 .
72.
72.
. 72 .
. 73.
74.
.75.
75.
. 76.
.76.
.76.
.76.
. 77.
. 77.
. 78.
. 78.
78.
79.
79.
79.
80.
80.

Te . Bid schrjjvers, leeraarr, redenaars .
1 . Te diep •

81 .
81 .

2. Te lang
3. Te veal

4 . Te koud
~. Te droog .
em001 .

.
.

.

„

.

.

.

81 .
81 .
81 .
82

INHOUD.

7 . Te fei
8. Te druk .
9. Te mak .

•
,

•

.
.

.

•
•

.
.
.

Bladz.
. 82.
.
82.
. 82.

•
•

85 .
86 .
87.

K insteloos .
Volksgeloof en Volksverhaal .
I. De Doornappel. Dolappel .
II. De levensboom
III . Maagdeliefje
IV . De elze
V . De wilg
VI. Het roodborstje
V, I . Drievuldigheidsbloempje
VITI. Vergeet m}1 niet
IX. Chichorei
X. De Gottlob-berg .

.

.

De Wartburg
Uit ,Eichendorff's Wandernden Dichter ."
Duitache kelen
.
.
.
Debating .

•

•
•
•
.

Teetotali8m

Loopers
Opechriften
Populair geechrijf
Verandermg zonder verbetering
Tjjd i8 geld

.

•

•

•
•

.
.

.

88 .
90 .
91.
92.
95.
96.
9'
97.
97.
97.
. 98.
. 98 .

99 .
99.
Zoo z }jn~ er.
.
.
.
. 99.
,
. 100.
Een Gutachten" nit het land der Hufelands •
Voor wie ged jen wil
•
•
.
.100 .
Hjj leeft niet, die niet leeft met God .
.
.
.100
Aan een tachtigjarig vriend , met nog alt d ongewapende
oogen
•
•
.
.101 .
•
.
.101 .
Vernoeming
•
.
. 101 .
Tweegrlei oorzaak
.
.
.102 .
Leeren en leeren
•
Begeleiding
•
.
.
.102 .
Weten
•
.
.
.102 .
Verdraagzaamheid
•
.103 .
•
.103.
Valour is Value
•
•
.
.103.
Aan Araminta .
•
•
.
Geen afgunst .
.104.
•
.
.
Dank en ondank
.105.
'~indermi~~ .
•
.
.
. 106.
Twee, Eon

.
.

XIV

IMUOUD.

Bladz .
Rozengeur en Rozengloed
106.
Spreuken XIV :10
•
. 107 .
Displicet ambobus, qui volt placers duobus.
.
.
. 107 .
Ontzetting geen laf hartigheid
•
108.
Aan Maria Victoria, Prinses~e Von Teck, bjj den dood van
hear Verloofde, den Hertog Van Clarence en Avondale,
Erfprins van de Kroon van Engeland
. 148.
April
110.
Tweestrijd .
. 110 .
Feestgezang bjj bet leggen van eon Eersten Steen door H . M .
Koningln Wilhelmina, in tegenwoordlgheld van H . M . de
Koningin Regentes, aan het Nieuw Unlversiteits-Gebouw
to Qtrecht, op den 10~n Juni 1892
111 .
Aan de Groot-Hertogin van Saksen
113.
Felicita
114.
Captatio
.115.
•
Fouten
.
.
.115.
.
.

~'
~

DENNENAALD=N.

$ij een onvoltooid tapiptwerk
119.
Namaals rust
121.
Wie zal one scheiden?
122.
Ov©rbloeide bloem
122 .
Monte Carlo
123 .
Michel Angelo
124 .
124.
Tongschrapen
Geweten .
.
.
.
.126.
Plasdank ontzegd
126.
Lange beproevlng .
. „
. 126.
127.
Querullanum
. 127 .
OnpartiJ dig
•
.
.
.
.
.
.
127.
SPelbreker0'
127 .
Dilemma
. 128.
Herleefd. Aan Vrouwe L, geboren Baronesse v . H .
Jonge Schoone to paard
128 .
129 .
Volmaaktheid .
.
•
Geloof
129
129.
Ongeljjkheid
130 .
Onkunde niet, maar Ontrouw
130 .
Opgevangen vonken
131 .
Aan X
131 .
Slap vooruit
. 131 .
,Een rows diamant, ofschoon van 't zuiverst water ."
132 .
Napraten
132 .
Ondank
Ann Jonkvrouwe Anna Gravinne van Bylandt-Rhe'dt ;
Directrice van het Diaeonessenhuie to Utrecht
.132 .

~'

S

c
,)

xv
Jan Malcontent .
•
.
Weten
.
•
•
•
Willen en Willen
.
.
Ooievaar
.
Memento Mori .
,
,
•
~Elkanders leden"
•
Invloed
Tot den Alwetende
Een Kerkgezang voor Nienwjaarsdag
.
Een liedje van madelieven
Niet ver anderd .
.
Aan J . H . Gunning, op den 22Sten Januari 1894
Ter Bruiloft van een Zoon, Leiden, 9 Febr . 1894
Een zegekreet
,De Kunst am de guest"
•
,Stemming-dicht"
•
Stijl
Aan Misandria
.
.
.
•
Palmam qui meruit ferat
Moed
In de lucht
•
De etro©m
Verzuchting
Tachtigste veraardag, 13 September 1894 .
•
Heilig zwijgen
Een weord van AlexandVinet .
.
•
Murus aheneus, nil ccmacire eibi
.
•
Vaste planter .
.
.
.
Aan
•
Zonnevlekken .
.
Gelegenheidsgedichten
Order-onejes"
Omne magnum aliquid dementiale habet .
•
Piet
Vetgeefsehe moeite
Sleuren
•
Ga waar men lpdt .
.
.
.
Opschn1t veor een offerblok .
•
Snikheet
•
Hey t en Plicht
Hen 'oord van Ledensteyn .
•
Wel stem
.
.
.
So Exposant
Niet uit eon nap
.
•
Wilde Anc jwie
Aan Gerardus Lodewjjk Bink, v~gf en twinti.g jaar
ling op Rhoon (Nieuw Guinea) .
.
.
•
.
Ontaard niet, yolk van Nederland

.
.
.
•
.
•
.
•
•
.
.
.
.

•
•
.
•
•
•
.
•
•.

Blade.
.133 .
. 183 .
. 133 .
. 134.
. 134 .
. 134 .
. 135 .
. 135 .
. 136.
. 136.
. 137 .
. 138.
. 13~.
. 4.
.140 .
. 140 .
. 141 .
.142 .
. 142 .
. 143 .
. 143 .

.
.
•
.
•
•

144 .
.145.
. 145 .
.145 .
. 146 .
. 146 .
. 146 .
. 147 .

. .

. 147 .

.

•
•
.
.
.

.
•
.

.

9

S

~'

. 147 .

.148.
. 148.
. 148.
. 149 .
. 149.
. 149.
.150.
.151 .
. 151 .
• 151 .
.152.

Zende•
. 152 .
•
. 152 .

S

S

S
S

%v1

IIWODD.

Bladz .

Met God in 't hart .
. 153.
Aan den Vader der ,Geheelonthouding" S . Adama van
Scheltema, op den 25$ten Januari 1895 .
•
. 154.
Inconsequent
155.
Kleine middelen
155,
Geen fac-simile's
155.
Een gewetensvraag
1J6.
Fop
•
.156 .
Gaat de roos verbleeken
156 .
Orchideeen
157 .
Aan de vijftienjarige Koningin
158 .
Feestviering der Leidsche Hoogeacheol . 64ste Lustrum 1895 . 159 .
In de Lindelaan
•
.160.
•
Letterkundig tjjdverdr jf .
. 160.
Onze tijd .
. 161 .
•
Voor dii minorum gentium
. 161 .
•
. 161 .
Met opzet .
Alliage
•
. 162.
Het stokje van mien Zoon
•
.162.
Noh dit sane
•
.113.
Bevinding .
•
Is daar jets kwaade geschied .
•
. 164.
Nieuwst brand jzer .
•
.165.
De moerbeitoppen ruischten .
•
.165.
De liefde Gods is uitgestort .
•
• 166.
„Geen brave B endriken".
•
.166.
Verzacht strafrecht .
•
.166.
Rondom veilig .
•
. 167
Principiis obsta.
•
. 167 .
Leerwjjzen .
•
. 167 .
Ia 't meenens'1 .
•
.168 .
.168 .
Godgelaten ; Godgewijd
Aan de jarige op Driekoningendag
169 .
Willem Gerard Brill, overladen 26 Januari 1896. Aan
J . P. Hasebroek
.
. 169 .
Abba Vader
.
.
.
•
. 174.
,Ik west hat ook we! ; zwljgt g}1 stills"
.
•
.171 .
. 17"1 .
Afgewenteld
Aan de Stichtsehe Alma Mater, bIj 't intreden van haar
. 178,
LIIIste Lustrum
Johannes Petrus Hasebroek, oven . 29 Maart 1896 .
. 173 .
Kom . Mijn uit Java overkomenden Zoon to gemoet gezongen . 174.
Op mijn legerstee
14.
Aan Hare Koninkljjke Hoo heid Maria, Princes der Nederlanden, Gemalin van Z}ne Doorluchtige Hoogheid den
Vorst van Wied, op den 18den J uh 1896 .
•
. 125.
Verveling
•
. 175.
Edeh an b6 de gratis Gods
176.

INHOUD .

Xv"

Bladz .

Gods hand .
.
•
. 177 .
T jdbevekening .
.
. 178.
Beb geeetdrift
178.
Een pessimist
178.
Beter last dan nooit
179.
Oonditio sine qug non
179 .
Eon kracht gaat nit van 's Heilands krnis . Aan Mevrouw
M . K . d, W
179 .
Aan mijn Zoon uit India met verlof. Verjaargroet
, 180.
Nooit en steeds
181 .
Aan iemand, die ons menschljjk levee zoo ,klein" noemde . 181 .
Hors ruit
182 .
Het Betere
182.
Nieuwstmodisch proza
182.
In 't gevlij komen
182.
Blijf aan m jn zij .
.
.
•
•
.
•
.
. 183.
Een duizendschoon •
.
.
•
184.
Als een kind
184.
Oud en jong
185.
Afscheid van Maria Maneini van Lodewjk XVI . 1659
, 185.
Aan Bedienaren van bet Evangelie Gods ,
. ,
. 186.
Het Europeesch Concert . 1897
•
.
.
.
•
. 187 .
Verlossing .
•
•
.
.
. 187 .
Hoe 't gaat
•
.
.
.
•
.
.
.
.
•1 •. : .
Vronwen-oogen
•
. 18 .
Anders :
.
•
.
.
.
•
.
.
•
•
. 188 .
Individualiteit •
•
•
•
,189 .
Sprekers
•
189 .
Lapsus Linguae,
190 .
leder in "n stand
190 .
Solamen iseris
191 .
Den Hooggeleerden H. Snellen . Met, et Chir. Dr, en Prof. 191 .
Bij de beeltenis der zeventienjarige Koningin
•
,192.
Het zij ernst
193.
Verjaardag
.
.
.
•
.
•
.
.
.
,194.
Het vertrek der zwaluwen
•
,195.
Aquila non captat muscas
196.
Zeggen
•
196.
Voorzichtig
•
.
. 196.
Een woord van Montaigne •
.
•
•
.
.
. 197 .
Vrouwen
•
,
•
.197 .
Ontwapen n
.
.
.
•
•
.
. 197 .
Als de Moorman
198 .
Groene Mel
199.
Blauwe-regen
199 .
Talent of genie.
.
.
.
•
•
.
.
.
. 200 .
Aan Agnosticus
f
.
. 200.
Uitersten
201 .

YVIII

L

ROUD .

Bladz.
Quo quis indoctior •
•
,
•
,
.
•
. 201.
Aan hot noorden
201•
Anion Bergmann's standheeld, in zjjn gebeorteplaate Liar,
ontbuld 11 September
1898 •
•
. 202•
Kosteljk voor God .
. 202.
Mania's troost
203.
Op de derde bladzijde van het albu, aan Hare Majesteit
Emma, goningin-Weduwe, Regentes van het koninkrijk. 204,
H. M . Wilhelmina's komst tat den troop
•
. 207.
31 Augustus 1898
•
•
. 209.
6 September . Op wag near de Nieuwe Kerk
•
. 210.
6 September . Inhuldiging
•
• 211 .
6 September . Indruk
.
•
•
• 212.
7 September . Aubade . Slotiang
212.
9 September . B j de kerkeljjke plechtigheid te'e-Gravenhage . 213.
•
Oranje en Nederland
. 215.
.
.
,
• 216.
Wereldburgersehap .
.
.
•
,
Twj elaar
.216.
Aan een die zegt to twiyfelen, maar to zoeken •
•
• 216.
Deisten
.
.
,
• 216.
•
.
,
,
217.
Atheisten
•
.217•
Onvertrouwbaar
•
•
,
• 217.
De Ongekende gevoeld
Bel}}den
•
•
.
.
. 218.
Groote geesten .
• ,•
. 218.
•
•
•
.
.
• 218.
Providentieel
Niet b}j brood alleen
•
•
•219.
•
•
,
,
,
.219.
Boekworm .
•
• 219.
Zelf belemmering
De doode vlieg .
•
•
•
•2
24.
Eerzueht .
•220.
.
.
•
•
•
.220.
Recht en plieht
•
•
•
•
•
•
•
Voor de vuist .
•
•221.
Gunetbejag
•
•
• 221 .
,,Opdat mpn huffs vol words" .
•
•
•
•
•
• 221.
Vraag en antwoord .
.
.
•
.
,
.
•
. 222•
Silo geopend. Zangen bde inwjding van een derde gebouw
voor 1
wean aan Vallende Ziekte to Haarlem , op den
•
•
.222,
6de11
ctober 1899
Onverdiend
•
•
•
•
• 224.
Trap near boven of near beneden?
.
.
.
•224.
Geen conventie.
•
•
•
•
•
•
•
.225.
•
Natuur
,
.
•
.
•
.
.225 .
•
•
•
.
get Maederhart
•
.
. 225 .
•
•
•
.
.
Cbristus' kruis
• 286.
•
.
.
• 226 .
A eras parentum : peior avie, moa
Mensch en schrjlver .
•
•
•
.
.
.
•
• p26.
get sane noodige •
.
•
•
•
.
.
.
. 227 .
Y

INuOUD.

Gods akkerwerk
•
.
.
•
God dieuen
•
Af'vallig geworden .
•
In God geruet, in God verb1jd
•
Volheid
•
Oog on oor
.
.
•
Verouderde woorden
•
Pour le bosom de la oasie
•
Buiten 's tjjds .
•
Komt voor .
.
•
Middelmaat
.
.
.
Valsche reehtspraak.
•
Transvaal door Engeland bestookt
•
Navolging Christi
•
Een wintersche ouderdom
.
•
In zake Feminisme
•
•
Onthullingen .
.
Weervoerspelling
•
.
Nieuwste spelling .
,
•
Eigen rook verteren.
•
't Zwaarete
De 'Boereii
Engeland in 1899
.
.
.
•
Een uitnemende ten grave gedaald
•
•
God regeert
•
De eeuwigheid in 't hart
6 Januari 1900 . Aan mijn vrouw
Theodorus Matth js Looman, Godsdienstonderwjzer . 0verl0
to Amsterdam, 4 Januari 1900
Verdeeldheid
Britanje verhard
'Vat wilt gij van uw kind?
Zou wel
Tweemaal sterk
De Vloot •revue op de Zuiderzee. 3 Aug. 1900 .
.
Ontgnat u 't goede
Ten Besluite ,
•
.
.

ua
Eladz .
. 227 .
• 227 .
• 288 .
• 229.

. 23O
. 230 .
• 230 .
. 281 .
• 231 .
.231 .
• 282 .
. 22 .
. 232 .
. 233 .
. 233.
• 285.
. 235.
• 235.
. 235 .
236
267,
. 238.
. 238.
. 289.
240.
241 .

241 .
242 .
43.
243 .
244.
244 .
. 244 .
247 .
.248.

w

M

NOG EENS WINTERLOOF .
TERINGLIJDERS.
Bladzijde uit hot Dagboek van een Geneesheer .
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1k grog mijn teringzieken road.
De een hat hot hoofd met lokkeu lang en blond
Mistroostig op de peluw zakken ;
De Moedermond gaf antwoord op mijn vraag ;
,Hot was nog al eon goede dag vandaag."
Maar in hot oog van 't Kind begon een traan to blinken.
%Vat zegt de zieke zelve ?" vroeg ik zacht .
En zjj : „Hot was wel beter dan vannacht .""
,0 beter, heel wet beter!" sprak de Moeder ;
,Ads nu maar eerst die koorts verwonnen was,
,Dat nach'ezweet ophield, en die wood gems" . . . .
Zoo had zj ook gesproken van den brooder,
Sinds lang reeds rustende onder 't kerkhofgras .

S

De tweede, een Jonkman . Op, "eheel gekleed
ten teeken
Van beterschap ! -- Een vuurblos op de wang ;
Met afgewenden blik, onrustig, wreevlig ; bang
Dat ik hetgeen hem bang maakte nit zou spreken.
,Heel wel ; wat huivrig sours ; maar weini~ van belang."
„Uw pals!"" Do meagre hand word geemhdk toegestoken .
,Opgeoen?" jets ; bjj 't pas ontwaken ; maar niet veal."
,,Nog wel eons rood?"" ,Sours wel, maar enkel uit de keel."
Goon pin dus op de borst?" " - Hot antwoord word ontdoken .
•
D e vuurblos kwam wear op, en week niet moor geheel .
• Hot was vervelend ; want hoe kan eon mensch genezen,
,Did geen bewegin, die geen lucht heeft ; tot zijn straf
,Moot bl}lven char h}d is, en niets kan does dan - lezen ?
,Als ook de goede God maar eons good wader gaf,
H}j grog wear nit, en word de man wel van voordezen!" . . . .
Dear brak de hoestbui door en de arme grootspraak af .
De derde - een jonge Vrouw. Zjj moist wel wet hear deerde,
Maar noemde t niet our man en kindren . , t Was zoo hard
• V oor hem, wien (zag zij 't niet?) geheime vrees verteerde ;
,Die alles kocht en zocht wet ze al of niet begeerde,
,alien niets to veal zou zijn, als xij maar boner word!
r.
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BIJ HILT GILAF VAN OBERLIN .
Het Zuiden ! Ach, hjj kwam hear dag op dag betoogen :
,Het kostte wet, bet kostte , dear was bast ! . . , .
,Maar den de kmdren? Di a te, missen zou meer kwaad
Dan 't andre goed doers. En" - zip plnkte een traan uit de oogen ,En, dokter, is bet niet to last?"
1887 .

w
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BIJ BET GRAF VAN OBERLIN .
Op bet kerkhof to Urbach in bet Steinthaa .
-- der Pfarrer im SteinthalI OBBRLIN (1744-182b)
emn Heillger der protestantischen Kirche, zum Zeug •
niss gesetzt, was emn rustiger, schwarmerischer and
dock einfacher Mensch durch Gott vermag fur die
geistige and leibliche Wohlfahrt einer Gemeinde .
HAsL

Verbef geen Cesars om burs glens,
Geen Alexanders om den krans
r Der zege op duizend legervanen!
De Heersehers schittren door geweld,
De lauwer van den Oorlogsheld
Verkondigt bloed en tranen .

G
G
G

G
G

Die onder dezen ,rafsteen ligt,
fleeft meer en grooter uitgericht
Dan wat als groot wordt opgevjjzeld;
Zoover zjjn arm reikte en 4in kracht,
Heeft hp geluk en troost gebracht,
Behouden, niet verbrijzeld.
Ontbloot de slapen! Zie in ,t road!
Uw voeten drukken heilgen grond,
Gewiyd door godgew }jde dingen,
Door wondren die een hefde wrocht,
Die met volhalding 't Go~nx zocht
Voor dervend' en geringen .
Van God gewis, heeft bier hear hand
Den moerbeiboom in zee geplant,
Hear staf de barre rots geslagen,
Dat zjj voor doornen dennen droeg,
En voren aannam van de ploeg,
Om Gode vrucht to dragen

S
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BIJ BET ORAF VAN OBERLIN .

Dat bij het koestren van de Eon,
Als ceedren van den Libanon,
op 't hoog gebergt, haar handvol koren
Mocht ruischen, en eon psalm van lof
Van 't steendal gaan naar 't hemelhof,
Voor alley englen ooren .
Waar is flu 't dal, waar 't hart van steep,
Dat koud en ondoordringbaar scheen
Voor zonnegloed en malschen regen?
Waar, 't yolk voor eigen welzijn blind,
flat, hoofdig als 't onwetend kind,
Zijn armoe koos voor zegen ?
Ei, zie hoe in Eijn zomerpracht,
't Herschapen oord u tegenlacht,
Bevolkt met menschen, die 't zich weten ;
Waar orde heerscht, en vrede woont,
En welvaart, als zjj d' arbeid kroont,
Het tweet des aanschijns doet vergeten ;
Waar 't vrome hart niet enkel dankt
Voor wat het liefs van God ontvangt,
haar ook b}j leed E jn naam leert. loven,
Z jn wil verstaat, z}jn heil verbeidt,
En bij 't verslindend graf niet schreit
Dan met het oog naar boven.
Dat is de hope en 't werk geweest,
Man vol van Liefde en Heilgen Geest!
Dier lang gerekte levensdagen,
Waarin ge, als Vader, Broeder, Vriend
Lbws yolks, Gods raad hebt uitgediend,
Uws Heilands beeld gedragen ;
Die, als die Heiland, onverpoosd
Hier alle treurigen getroost
En 't oog van blinden hebt ontsloten,
Aan slechten wijsheid hebt geleerd,
Afkeerigen tot God bekeerd,
En niemand ooit verstooten ;
Maar, toonende in wiens naam g j kwaamt,
be kleinen in uw armen naamt,
Ontfermend neerzat bij de kranken,

3
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HET HOOGWOUD •

En uit een ruw en stomp geslacht
Den Heer een yolk hebt toegebracht,
Dat eeuwig u zal danken.
Het kruis, waarbij uwe assche rust,
Wordt door kindskinderen gekust
St an die u voor den Troon omringen ;
Uw naam zal nimrnermeer yergaan,
Maar vonken uit de keien slaan,
En liefdebronnen doers ontspringen .

J uli 1887 .

HET HOOGWOUD.
Leve 't Woud, leve 't Woud! Dat het groei, dat het bloei
Leve 't Woud op de hoogte der bergen,
Waar het bronnat der beken zijn wortel besproei,
En z}jn toppers den hemel doe tergen !
Lev a 't Woud, leve 't Woud, van de tonne doorspeeld,
Die de stammers van beuken en dennen
Met haar kantlichten treft, en haar cirkelrond beeld
Honderdvoud op het pad doet herkennen !
Leve 't Woud, dat den bodem, die 't voedt, op zijn beurt
Weer versterkt met de spijs van zijn blaren,
En, van bloemen doormengd en van hezies doorgeurd,
Hem verbergt under klimop en varen ;
Waar aan de oevers der spranken vergeet-mij-niet lonkt,
En violen de hoogten bekhmmen,
Waar met bloedroode kelken de vingerhoed pronkt,
En het hertshooi zijn sterren last glimmers!
Love 't Woud met zijn wond'ren van cooed en van kracht,
Dat niet schroomt door 't gesteente to borers
Met zoo sober een schoonheid, zoo statig een pracht,
Als een ernstig gemoed mag bekoren ;
Met zijn plechtige stilte en ontroerend gezuis,
Als de wind door de toppers komt zweven !
Leve 't Woud, dat ik daag1jks eerbiedig doorkruis!
God zij lof, die me er kracht toe blijft given !
Hohwald (Vogezen) ; Augustus 1887.
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G ASTHOF.

5

IM GASTH0F.
(Reisherinnering.)

De mooie kasteleinse
Zit aan het hoots van d' avonddisch
Zoo jong en frisch ;
Wie meldt van haar gepeinze,
Ons de geheimenis ?
S

a

Wye van de jongelingen,
Die ze aan hun bier helpt of hun wijn,
Zal boven zijn
In haar bespiegehngen
Na afloop van 't festijn?
Dees, met de kling op zijde,
Die, als het Duitsche Vaderland
Wordt aangerand,
Strijdvaardig t' alien t}jde,
Zal schittren in zijn hand?

6
6
G

Die, hoop der kunstenaren,
Toekomstig Holbein, Rafael,
Die 't schoon model
Met oogen aan blijft staren,
Bj beurten teer en fel?
Dit puikje der studenten,
Dat, voor den kansel opgeleid .
Van manli kheid
't Merk op een wang list prenten,
Die nog den baard verbeidt ? 1)
Haar voorkeur we to dra en,
Fen wenkje, een woordje, een
lieven blik,
Diet hart verkwlkkr
Als blijk van welbehagen
In hun voortreffel}jk Ik :

C

') Men kept de fraaie noodzakelijkheid voor de duitsche studenten van
elks faculteit, om zich door een tweegevecht met de label all zoodanig
to legitimeeren.

s
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KLACHT VAN EN KIND DR EKUW .

Ziedaar waar zj naar dmgen
Met jokkernjj en geeatl heid,
Een mond die vleit,
Vertellen kan en zingers,
En kunstgedienstigheid.
Ziedaar hetgeen zij gisten
Van 't lachje, dat van tjjd tot tijd
Hun hart verblj] dt,
Dat ze aan elkaar betwisten,
En eigenen oft strijd.
Het lachjen ondertussehen,
Mjjnheeren ! op dit lief gezicht,
Gaat uit naar 't wicht,
Dat ze in 4 n slaap aat kussen ?
Zoo haast ge uw hrelen licht.

Mainz, 1887 .

KLACHT VAN EEN KIND DER EEUW .
,Daar was ears tjjd, dat ik aan God geloofde,
Een Heiland kende, ears Heiland voor mign zi~e1,
Vloek over de Eeuw, die mij de eenvoud roofde,
Waardoor mij God en ik mijzelf ontviel !
`I'hans leaf ik voort, en ken gees h6oger levee ;
1k lijd vergeefe, en heb Keen troost in 't lead ;
Kort is 't genot dat mij de zinnen geven ;
lk acht het niet, maar elke ontbering wreed .
,De Wetenschap verrukt, verrijkt, verovert,
Regeert en wordt verheerl jkt als een god.
'k Heb haar altaar, en zij m' n kruin omlooverd ;
haar kan z?j mij verheffen boven 't lot?
't Genot der Kunst - ik last me er door vervoeren -Daar 't wonders streelt, maar die hat niet geneest!
Wreed Klankenspel ! uw zacht, uw woest ontroeren,
Wat is hat dan een spelen met mijn geest?
,Mjjn geest! Wat geest? Ach, kinderlijke droomen,
Door 't „voorreeht van to denken" lang verstoord!
De sto f is 't al. 'k Ben stof van stof ekomen,
En valt ze uit een, zij zet haar kreitsloop voort .

9
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VEtIJH0EDI0HBID .

Een zelfde etroom verzwelgt de best' en boosten ;
Besehavlngsbloem en vuig philisterdom ;
De mensch verdwi nt, en hoort om hem to troosten
,De men8ch~heid blijft ." Het zij zoo ; maar Waarom?

G
G

* Waarom 't bestann? Zoo vraag ik duizendwerven.
Waartoe de
verzelvigd met bet zijn ?
Wi artoe een scl ijn i an levee om to sterven,
En zoo veel feeds verbonden aan dies schijn?
,St4jd om 't bestaan" zij de inhoud van dat levee ;
Maar voor 't bestaan wat reden, doel of grond?
Benijdbaar, die van beiden wordt ontheven,
Vernietigd en verlost in d' eigen stood!"
1887 .

G

q
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VRIJMUEDIGHEID.
Zeg maar wat gl) gaarne hadt,
Laat uw Vader 't hooren!
Pie vertrouwend tot hem trad,
Vond steeds wilhge ooren .
Maar geen nietig dit of dat
Mag uw hart bekoren .

C

Vraag hem om geen geld of goed,
Rang of groot beheeren .
Vrij to zijn van tegenspoed
Moogt gij niet begeeren .
Wat het levee lontren moet
Ean geen mensch ontberen .

c

Vraag geen steenen ; vraag bet brood
Pat zijn hand wil geven
Nooddruft bil der ziele nood,
Kracht tot heilig levee ;

Moed om voor geen hel of dood
Immermeer to beven ;

c

Wear verzoeking dreigt of vleit,
Wa ens om to striJ'den
IJver tot zi n dienst bereid ;
Lijdzaamheid in lijden ;
7 rouw om in volkomenheld
Hem uw hart to wijden --

c

3k!
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fl! Rn

P.9

C. H . D . BUYS BALLOT .

Om een liefde zonder mast
En dier ziele vrede,
Die haar God regeeren last,
Bijs tot hem uw belle!
Waar die zueht ten hemel gaat,
Bidden de englen merle.

C. H . D . BUYS BALLOT
onze groote Metereoloog .

Die alt}jd weet van waar bet waait,
char met geen wind ter wereld draait,
Is Buys Ballot .
Die, hoe bet buldert of tempeest,
Altijd bewaart een effen geest,
Is Buys Ballot .
Windkenner steeds, windmaker
Verdienste in zedigheid getooid,
Is Buys Ballot .

NoOIT,

aliens naam, geprezen en beroemd,
Zoo ver de wind waait wordt genoemd,
Is Buys Ballot.
aliens weerwijs hoofd veelnieer clan dit
Aan kostbre wetensehap bezit,
Is Buys Ballot .
aliens nobel hart, nets mensehl jks vreemd
Diep deel aan al wat goed is neemt,
Is Buys Ballot.
alien ieder onzer eert, bemint,
Begroet en toedrinkt als een vrind,
Is Buys Ballot.
16 November 1887.

an den feestdisch ter viering van zijn veertigjarig professoraat .

HINDERGitOETJE . - HUWBAA$ .

KINDERGROETJE .
Wat 's eermetaal of ridderlint
Bij 't vriendlijk knikje van een kind,
Verb1 jd mljn oog to ontmoeten ?
't Is on-gedwongen, on-geveinsd,
Geen gunst die over weergunst peinst,
Of waar mij afgunst voor doet boeten.
Geroemd to worden zegt niet veel ;
Geliefd to z,jn is 't schoone deel,
Mij onverdiend to beast gevallen
Och lieve menschen, klein en groot,
Wier haste zich voor 't mijne ontsloot,
Hoe zegen ik u alien !

1888 .

Maar u het eerst, maar u het meest,
Gij kinderkopjes, op mijn geest
Van altijd onverzwakt vermogen,
Die van geslaehte tot geslacht
Met lachjes mij hebt opgewaeht
En toegelonkt met uw seine oogen .

HUWBAAR .
De Vrouw is in het Meisje ontwaakt.
Het uur genaakt
Van nieuwe en onbegrepen dingen ;
Van heimlijke onrust die 't benart ;
En 't voile hart
Begint bet lied der Min to 2ingen .
alien geldt dat lied?
zij weet bet niet .
't Is de On-gekende . . . .
0 dat die God, die zielen paart,
Een edel hart, het hare waard,
Haas tegenzende !
Dan krijgt haar schoon zijn schoonsten gloed,
Haas jeugd een moed,

9
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G}EZEGENDE BTAAT .

-

EER8TE KIND .

Die al bet sluimrende op doet waken ;
En met een nieuw en fier gevoel
Erkent zjj 't levee en zijn doe!,
En goat gelukkig maken .
GEZEGENDE START.
Ale, met bet levee ONDER 't hart,
Het MOEDER-hart
Zichzelf ;swear wordt, diep bewogen,
Nooit schooner lath om bleeken mood,
Nooit dankbrer traan den in diep stood,
In stralende en straks biddende oogen .
geluk maakt haar bedeesd .
Zij hoopt, - maar vreest
Aan 't zoet verwachten toe to ;even.
Haar bljjdste ontroering maakt haar banget
Maar heel haar wezen is verlangst,
En in de Toekomst heel haar !even .
Het

DIED

EERSTE KIND.
Evertje, nit de kool gekropen,
Poet zijn ooga es nog niet open,
Maar is welgebouwd en kloek.
Zacht gekoesterd in bet schootje
Van zijn Grootje,
Slaapt hij in zjjn wollen doek.
Kraamheer over haar gebogen,
Met een traan in glinstrende oogen,
Gluurt Tangs d'opgehouden tip ;
Kraamvrouw ziet bet nit de verte,
En de vreugde na de smerte
Glimlacht om haar bleeke lip.
,Wet dit kindeken zal wezen"
Staat op 't voorhoofd niet to lezen,
Wat bet nu is, bljjkt bier fijn :
Kraamheers TROTS , zoo zees ale zegen
Kraamvrouws RI.TKDOM, zuur verkregen ;
G'rootjes TWEEDS MOEDERZIJN .

;GEN VAN LIAST EN ZIii. - BItUODSCH1tIJY~ES . _' ,DE ALCiEMEENE WENacH ."

qG
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EEN VAN HART PAN ZIN .
CouPletten van H. Kletke . Muzieh van Franz BendeL

Zoe t ontroeren t elken atond,
Dat bet zoetste tart,
Als een woord uit uwen mood
Mj ook lag opt hart .
Wat is 't uwe, en wet bet m}ln7
Hoe ontwar ik 't mj,
Die in 's leven lust en pi n ,
Steeds gevoel als gij

G

G

Wederkeerlg zielsverstaan,
Wonderwerk van God!
Waar, als een, twee harten slaan,
is uw zahg lot.
Zoet ontroeren t'elken stood,
Dat hat zoetste tart,
Als een woord nit uwen mood
Mij ook lag op 't hart!

q

r
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BRUUDSCHRIJVERS.
G

6

Broodschrijvers zijn gelijk aan 't huurpaard voor den wagers ;
Is 't stark en goad, bet draaft en komt wear 't wezen MOST,
Dear 't moedige eigen span, als door den wind gedragen,
Zich in den rit vERHEUGT, met vleuglen aan den voet .

G
} DE ADGEMEENE WENSCH"
,MLIV zegt, MEN zoekt, MEN wenscht in alle kringen,
,Het voLH, de NATIE," - Zeg de DA(BLADPERS, m}jn vrind :
G

"~

Door wet die opwerpt, welt zich hoog en laag bewiod,
Vertegenwoordiglng, gewest- en Stadsraad dringen
Maar de ALGEMEENE wench!" Hier is hij, zonder mbar ;
De kleinen wipers geld, de grooten geld en ear.
1588 .
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WT, OF WACHT .

POiLZIE .

WF,ET

OF

G SCHIKTHiiID.

WAOHT .

WEEP wat gij doen gaat, of WACHT met uw daden,
WEFT wet gij toejuicht, of WACHT met uw lof.

Niemand wor t wijzer bij tastes en radon ;
't Licht, dat niet d6Grbrandt, bl}jft scheemrig en dof
Slechts wear de Plicht in uw hart heeft gespioken ,
WI ET GFIJ (ENOEGF, en wacht NILT, maar volbreng t ;
Want ook dit WEFT gll : van kracht die God schenkt
B1jft die den aarzelt rechtvaardi verstoken .

4

9
~

C

PO1 ZIE.
La, poesie est dens I'esprit ; pour qui
n aioute aus chosen rien de lui-memo, le
monde est sllencieuz et muet .
RAOUL ALLIER .

De Poezie zit in den geest. Voor hem
Die aan wet is niets van hot zjjne toe ken voegen
Is heel de wereld dof en zonder stem ;
III moot zich met hear proza vergenoegen .

`G

9

u

GESCHIKTIIEID.
~,

Pros

aptitudes

S

soot den tentations et le
po uvoir de faire use chose est use invite •
tion a 1' entreprendre .
RAOUL ALLIER.

Geschiktheid is verzoeking ,• 1 iets to kunnen
Verlokt tot doen ; maar eer ge iets waagt,
Met ernst den Wachter-in-hot-binnenste afgevraagd :
Is 't met gees plicht in strijd? Kunt gij 't vergunoen?

t

"

PLAGIALT . - DIP GOED Is. -- DE WEG TOT GROOTER . `- LENTEDEUNTJE .

13

PLAGIAAT .
II n'est pas defendu en litterature de
ramasser une arms rouillee ;l'importantest
de savoir aiguiser la lame et d'en reforger
la poignee a la mesure de sa main.
DAuDST .

Een oud, verroest, vergeten wapen,
Dat op uw weg ligt, op to rapen
En toe to eignen, staat u vrij ;
Alleenlijk dient gij zorg to dragen
't Opnleuw to slijpen en to vagen,
Zoo dat het scherp en glinstrend zed' .
En, wilt gig 't als het uw' hanteeren,
Dit eene ken bet niet ontberen :
De greep most near uw hand versmeed ;
Zoo zult ge er niet verges fs mee pralen,
Maar overwinningen behalen,
Dear elk zijn herkomst bij vergeet .
DIE GOED IS.
Die goed is west to ontzien, to sparen, to voorkomen
Pat misverstand verwekt, verkeerd wordt opgenomen .
Die achting heeft voor ANDREN, west
Te leven, en bespaart z1CRZELVEN last en leed.
DE WEG TOT GROOTER.
Sluit, zonder afgur~st, u bij waarlijk GROOTEN aan ;
Z~j worden warm, die door de Zon zich doen bestralen .
Dice tot de BLEINEN gaat, om zelf als groot to pralen,
Bl jft die hij was en is, in spijt van wensch en wean .
LENTEDEUNTJE .
Klink luid, n4jn lied, door bosch en veld,
En rol lange beek en stroomen
Ret lenteweer, lang uitgesteld,
Mocht eindlijk, eindlijk komen ;
De bladknop puilt, de bloemknop zwelt,
De torte! wordt vernomem .

14

gLLLEM DE CLERCQ

Blink vroolijk, heldre zonnestraal,
Dat mist en damp verdwjjnel
Deal, malsche lenteregen, deal,
Dat groei en bloei hermh jnel
Stort uit uw hedren, nachtegaal,
En overtrel hat m jne !
20 April 1888 .

WILLEM DE CLERCQ .
I.
ZIJN BE1U D EN BOER .

I

Een hart vol liefde, een hoofd met kennis overladen,
De reinheid van een kind, hat teedre van een vrouw,
De hoo~ste dichtgeest , aan de schoonste roeping trouw,
Spreekt ust dit Beeld u toe, en leeft in daze Bladen .

IL
ZIJN IMPROVISEEREN.

Een fonder, door een vonk in gloed geraakt,
Een snieulend vuur tot heldre vlam ontwaakt,
In stralen uitgespat, en in een regen
Van vonken alley kleuren neergezegen,
Welluidend ruischende in uwe ooren, met een glens
Loo rein en klaar als van Gods sterren aan den traps .

AAN ZIJN KLEINDOCHTER .

Bij de voltooling van hear arbeid aan de openl4jke uitgave
van rijn Dagboek.

Nu KENT ilj, dies, g simmer hebt aanschouwd ;
Nii 4jt g}1
b met zi~n ziel en geest vertrouwd ;
Dlen geest, zoo r}lk begaafd, waarvan de gloed

3 ; WILLEM DE CLFRCQ, near z}jn Dagboek, door A. Pierson en De Clercq'~
jongste klemdoehter, 2de Dr. met portret . Haarlem 1$38.

PRANCISCUS CORIIELIS DONDERS . - HERINRING HANDELT EN7..
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IJw donkey oog als 't zjne tintlen doet,
En nagloeit in uw hart ; hem waardig kind,
Had Grootvaar u gekend, hoe had hij u bemindi
De wonder-gaaf, die hem de Hemel gaf,
Verdween met hem in • een ontijdig graft
Maar 't heerlijkst deel, dat hem to beurte viel,
De schoonheid van een seine Christen-ziel,
Der menschheid trouw, en eerlijk met haar God,
Staat in dit boek geprent, en 4j ook Lih's lot.
Mei, 1888 .
FRANCISCUS CORNELIS DONDERS,
Zeventig jaar.

- 2'7 Mei 1888 .

Geen tienmaal zeven ,jeer maakt onze DONDERS oud ;
H" is slechts oud voor die zijn roem neemt voor zijn ,jaren .
Geen zilver dekt zijn krum, maar frissehe lauwerblaren,
En wet dat brein nog baart is goudener den goud .
Lang mogen T}jd en Leed dat hoofd, en 't harts sparen,
Voor al wet Goed is warm, voor mete dat Sehoon is koud.
HEKINRING HANDELT ALS DE DICIITERS.
handelt als de dichters, gaat voorb j
Wat in 't Verleden slechts proza was,
Werpt over 't Keen meest treft een glens van poezy,
En wil dat ieder 't zien zal door haar glas .
Hear Zuster Hoop, die near de Toekomst ziet,
Werkt in denzel fden geest op haar gebied,
HNRIN'RINa

HET GODLIJKE IN ONS .

't Is 't godliJke in ons, dat het hart near God doet vragen ;
't Is 't godl}jke an ons, dat hem in zijn Werk aanschouwt,
Hem in zjjn Wegen eert, hem in zijn Woord vertrouwt,
En, door Z jn Geest gevoed, steeds toeneemt, nooit verflauwt .
De Toegeneegne wordt een Vriend ; komt nader
En nader, tot ,de man een Kind wordt" - van den Vader!

16

dt\ELSCflE WIJSHEID .

SINEESCHE WIJSHEID .
I.
In d' omgang met voorname manners,
Hoe zacht, hoe ~riendli k uw gelaat 1
Hoe ver bl jft van uw ziel gebannen
Al wat onteert, al wat misstaat .
Houd ook in 't eenzaam, stil vertrek,
Uw ziel zoo rein en zonder vlek' .
Zeg niet ,'k word door geen mensch vernomen
,Dees plaats is heimlijk" . - Wacht u zeer
En vrees . De geesten kunnen komen,
En niemand weet vooraf wanneer .
W eet altjjd, waar gj gaat of staat,
Als of burs oog u gadeslaat .

II.
Eerbiedig heb ik mijne schreden
Naar 't effen pad des plichts gewend ;
Des Hemels wil is m}j bekend ;
Maar zwaar, van d' aanvang tot bet end
Zijn guest to hechten aan n4jn treden .
Laat ik niet zeggen bij mij zelven
,De Hemel is zoo ver en hoog ;
,Hij heeft voor 's menschen doers geen oog!"
Want uit die hooge sta,rgewelven,
Steeds om ons wentlende in hun kring,
Beschouwt hi ieder sterveling,
En velt een vonnis Zijner waardig
op wat niet trouw is, niet rechtvaardig .

. rc"iC i ;
k1IIBIJNSCIIIC WLJSIi1CID .
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Hoe groot is God, de rechter onzer daden .
Ontzaglijk, met verschrikkingen bekleed,
Sch Tjnt ons zijn does een strakheid to verraden,
Waarvan de zlel ontzet terugge treedt .
Maar de aard, den mensch door 's Hemels wil gegeven,
Staat van 't begin bloot aan verandering ;
Elk hart is goed en trouw in 't kinderleven,
Maar tjjd en lot verkeert den stervehng .

S
c

N
N

1V .
Berouw is de Oogst der dwaze vrengden,J
Berouw , de Lente van de deugden

S

RABBIJNSCHE WIJSHEID .
I.
Van uwen Meester leert gij veel,
meer van uw Leergenooten
Maar door uw Leerling wordt u eerst
de Wetens-mijn onteloten .
r
II .
Wees mild! Uw goed bederft, ontzegt ge n dit.
Weldadigheid is 't zout van uw bezlt .

G
G
Y'
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CRRI8TLN WIJSRSID,
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Een booze ne~ging i s in t eeret
zwak als een spinnerag ;
Maar starker dan een wagenstren g
wordt zu van dag tot dag .

C

u
S
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CHRISTEN WIJSHEID.

C

C

G

GaI " schiePt ons t'uwaart en ons hart, o God die leeft!
Hoe zou het rusten ear hat U gevondev heeft?
AUGUBTINUB

r
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Volo quod vis, cobo quomodo vis, volo
quamdlu vis, volo quia vis
~'k tail wat g}"~ wilt, zooals, zoolang }
J en wi 1 gll 't wilt!"
Zeg dit tot God, en al ow onrust is gestild.

III .
Vrees God, m jn Zoon! o dat uw binnenst vreesloos zi' .
Van menschenvrees maakt slechts de Godsvrees vrij .
Ri czzav.

'UIVBLEN WIJBBEID .
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DUIVELEN WIJSHEID.
t.
De Tien GebodeD oaar de nleuwete h zing
1

2.

Zoo zj ' U
Voor twee heeft niemand lust of tad.
DIEM $LJCCHTS BEN BENIG GOD

KNIEL vooa osst eDEN BEELDEN NIET .
Tenzij gii ze op rjjksdaalders zlet .

Wat helpt het? Bljjf bedaard,
En k}lk uw viand in de kaart .

3. GLUES NIET

Wat men zegg',
Bet bl jft tot veel de b®ste weg .

4, KERS ELHEN ZONDAO .

5. EER UWEN MEERDEE .

't Is de man,

Van wien bevordrlng komen kan .

6 . NIET

DOODSLAAN.

Ook niet, tot uw scha

In 't leven houden voor en na.

(foell) G}EEN OVERSPEL .
't Bekomt den minsten mensehen we! .

7. GEEN BCHTBREUH

8 . NIET BTELEN. ' t

Is een hale, die 't doet.
Beetnemen werkt wel eons zoo goed.

Laster vindt
Zjjn weg wel zonder u , mjjn vrind.

9. GEEN VALSCH GETUIGENI$.

De eisch des t jd e
Is : Concurreer, oni 't even op wat wjsI

14. BEGEEREN ? Nossens!

Naar

ARTHUR

Hoan

CLOUGU .

(Poems, Londen, 1863 .)
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II .
Aoofdsorn vQn de We
Wees, yr je menscb, uw eigen god ;
Dien, zoek u zaLF met al uw krachten
Ziedaar het eerst en groot gebod ;
En 't ander, even heihg to achten :
Bedenk alom, vooral, altUd,
Dat g}l UzELF de naaste zht!

JOSEPHUS ALBERTUS ALBERDINGK THIJ I .
0 yen, 16 Maart 1389 .
Po ET nit de echte bron en, door zrchzelf, GELaEEDR,
Een hart vol gloed voor Vaderland en Stad ;
Die al wat groot en schoon en heilig was vereerde f
En , steeds zichzelf gelijk , zjjn eigen weg betrad.

,SLECHTS INSTINCT"?
Spreek niet minachtend van 't geen gig instinct noemt ; zeg :
Die GoDs-gaai faalt met ; wel , mijn narSCHL1JK overleg .

GIJ GROOTEN, WIE GIJ ZIJT,
G}j grooten, wie gig zijt, trekt u de klemen aan!
Deed de Aller-Grootste 't niet, hoe zou bet U vergaan?

hN G)VOT .

JONOB

WBDUWB.

MIJNBN KTNDERI~N Th BATAVIA

GELUK EN GENOT .
Wanneer GELUH u tegentreedt,
loud meat in near GENOT to vragen.
De weg is kort van lief tot feed .
Slechts die zjjn voorspoed wet besteedt
Ken tegens oed verdragen.

JONGE WEDUWE.
Bet is gedaan .
't Geluk - vergaanl
De droom - vervlogen 1
De krans - verdord
Uiteengestort 1
Slechts nacht voor de oogen.
Z}j zit en stag rt ;
Net hemelwaart,
Maar voor zich nenen ;
Versteend, verstornd ;
Geen traantje komt Ach, LON zij weenen 1
B Een troostrijk woord ?"
0 Breng 't met voort
Te kwader stonde !
Laat eerst de pijn
U heilig zjjn
Der vereche, wonder
En den, uw olie en uw wjjn .

MIJNENT KINDEREN TE BATAVIA .
Voert golven, wind, en stroomI eens Vaders groet,
Uit Noordschen mist near Oosterzonnegloed,
op 't koopren feast, mija kindren to gemoet,
En doet hen weten
Dat in mjjn borst nog klopt hetzelfde hart,
Meelevende in hetgeen verheugt of smart,
Oud hart, dat nog wel menig jonger tart
In 't niet vergeten .

2I

6CHOONUEID.

-

Noa .

M jn ,jaren klimmen en m}jn leeftjjd slijt.
Toch spoon mjj de oude lust tot de oude vlilt ;
Veel spaart mi God, waaraan zoo menig lijdt
n weg moet kwjjnen ;
Geen zegen faalt ; gees aardsch, geen hemelsch goad ;
De lieve jongen, dien gj missen moet,
Maakt mij des levens a.vond dubbel zoet,
Met al de mijnen .
Maar gj zijt , ver, en 1blijft het . Wederzien,
Voor u en mj~, rust op een zwak Misschien!" . . . .
Wat nood? indien de Algoede, wren ik dien,
Slechts u blijft sparen ;
Blijft sparen en bewaren b j 't genot
Van 't heihg zoet van uw vereenigd lot,
Tot ge ook uw kind, als g}j gespaard door God,
Met dank in 't hart in 't open oog moogt staren.
Maart 1889.

SCE[OONHEID,
De Schoonheid wint het hart, maar elke Schoone niet .
Geen zielloos meesterstuk van vormen, trekken, kleuren
Zal, wie de Schoonheid mint, zijn liefde waardig keuren ;
't Van ZIEL doorstraalde schoon mint ieder die het ziet .

NOG .
Heel mooi ; wel lief; maar onbeduidend . 't Schijnt
Pat lief en mooi allengs daarbij verdw jnt .

RKDRMTA . -` VREES VOOR V$RKETTRING .

REDEMTA .
God heeft u van uzely' gered,
Uw reedlooze' angst en zielsbeklemming
Verdreven, en uw sombre stemming
In moedig opzien omgezet ;
Nog eenmaal lacht u 't leven aan .
De Heer heeft alles wel gedaan .
Als van een sterf bed opgeleefd,
Als uit den vreemde weergekomen,
Zijt ge in den kring veer opgenomen,
Die juicht dat hij u weder heeft ;
Den kring van liefde, nooit verzaad
Van 't weerzien van uw lief gelaat .
Verzilverd is het vloeiend goud,
Dat we om uw slapen golven zagen ;
Maar heel den glans der vroeger dagen
Wordt op uw voorhoofd weer aanschouwd ;
Zoo vast uw blik , zoo klaar uw oog,
Als of geen wolkje 't ooit betoog .

1839.

Gelouterd kind van God ! treed nu
Al zachtkens verder op uw wegen ;
Het donkey dal ligt achter u ;
De heldre bergtop straalt u tegen ;
En die u derwaarts opvoert, is
Die licht schiep in uw duisternis.

VREES VOOR VERKETTRING.
Vrees voor verkettring, schoon ge er niet aan sterft
Daar 's nets dat een karakter meer bederft.
Loens links noch rechts near hen die anders denken ;
Zie recht op Hem, die kracht en moed zal schenken.

WETTISCH .

-

DOE. - G&VRN .

--

RIJKDOM

-- GERM ,HALVE ".

WETTISCH

S
h

De hooge toon gevoerd door then en dawn
Kan ergren, mar bevreemdt nhet op den dour
Het bljjft ha de orde der natuur :
The wettisch is, wil ook WBTOEVER wezen.

DOE,

~

Toon, waar de ellende kr t, geen WERKLOOS mede1 jdRn,
Maar etrek de handen uit tot ratting, of verzacht .
De DsAD zal de englen Gods verblijden ;
Zjj wenden de oogen of van tranen zonder kracht .

GEVEN .

~

Gj die veal eeft, vergeet niet, tat
Het uo nog meer is tan hat war.

RIJKDOM .
Wie onzer is een, rjjker man
Dan hjj , die rijk is door hetgeen hjj mhssen kan ?

a

GEEN ,HALVE" .
Gzj wilt, to mitten van ons staats en kerklijk strubbelen,
Niet van de , hal van" 4jn : wat dunkt u van de dubbelen ?

a
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VBiJDENbERB . --

POEETSCHE GEEST . - GBVONllBN .
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VRIJDENRERS
r

`1

Vrjjdenkers, die MET denken, ken ik velen .
1ok eng BEPERKTEN, die de v$IJEN spelen

POEETSCHE GEEST .
S
G
r

1

,Poeetsche geest"
Is steeds geweest
Het dee! van velen,
Doet . Jan en Piet,
Al ziln zij 't met,
Den Dichter SPELEH .

S

~~

Maar Dichter ZIJN
In meer dan schijn,
In 't innig wezen,
Naar Toed en gaai
Een witte raaf
Nu, en voordezen!
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zijt rnij gegroet,
Die d' echten gloed
In 't binnenst voedt
En nit last breken,
Die treft, ontroert,
Verheft, vervoert,
De banden van bet hart ontsnoert,
En tranen van genot doet leken!

S

GEVONDEN .
GQETIIE .

Ik dwaalde 't bosch in,
Ging mijmrend door ;
Niets zag, niece zocht ik ,
Niets had ik voor

S
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DE G}RIE69CSE ZAN(ER .

Daar lachte een hloempje
MU toe van ver ;

't Lonkte als een oogje,
Straalde als een ster .
Als ik 't won plukken,
Kwam een bedrukt :
*Slechts tot verwelken
Word ik geplukt!"
Met al Z~"n wortels
Groef ik het op .
En droeg het huiswaart
Met bled en knop .
En in mijn hof ken
op nieuw gepoot,
Groeit, bloeit en tiert het,
En heeft geen nood .

DE GB IEKSCHE 7ANGEIt
onder de Turksehe Overheersching.
LORD BYROR.
(Don Juan C . 1n . 1820.)

0 Hellas , Hellas ! Heerlijk land
Van lust en levee, glens en glued,
Der W}jsheid en der guest verpand,
Tooneel van oorlogsroem en moed!
Uw zon bedekt u, ale voorheen,
Met luister, maar - uw zon alleenl
't Homerisch lied van speer en zwaard,
't Anacreontisch, zoet en tout,
Vond weer • en nagaim over de aard,
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GtRIEKSCRE ZANGER .
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Met lof en roem , die GIa 't on4houdt ;
't Verst westen naar de tonen haakt,
Door eigen land en yolk verzaakt .
De bergen zien op Marathon,
En Marathon op 't bruisend meer,
Mij , die een uur daar mijmren kon,
Scheen Grieken vrij gelijk weleer .
`Vie, voelt zich slaaf en onderjukt,
Wrens voet het graf des Perzers drukt`t
Een koning, zeetlende op een rots,
Zag, voor 't omgolfde Salamis,
Zjjn honderd schepen, met den trots
Die van z jn voorspoed zeker is .
Hij telde ze, als de morgen blonk w aar waren ze , als de dagtoorts zonk ?
Waar waren zip?
En waar zjjt gij,
Mr n land ? Uw kust is stil en atom ;
Daar klinkt Been helden-poezjj,
llaar gaat geen helden-geest meer om ;
Daar is de luite, goden wa,ard,
In handen als de mijne ontaard .
Nog jets is 't, waar ons de eer ontbreekt,
Nog jets is 't bij der ketens prang,
Zoo t vaderlandsehe hart nog spreekt
In 't rood, dat doorbreekt op de Wang .
Wat bljjft den Zanger ? Bij hun schand'
hen bloc voor 't yolk , een traan voor 't land
Hoe? Tranen, tranen, week en laf!
De vaadren hebben BLOED gestort . . . .
Spartanen in uw bloedig graf !
Staat op en brengt ons wat ons schort .
Drie der Driehonderd, steunt mijn bee!
En 'k zie een nieuw TermopYlae .

Ic

u

Wat? Stilte alum? Gj slaapt, en zw jgt!
Neen, neen! 't Ontwaxend heldenhe~r
Gelijkt een vloed die bruisend st j gt .
Ik hoor hun stem : r Wij komen weer!
Stel slechts een levende aa,n ons hoofd!"
-- Maar al wat leeft is uitgedoofd .
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GItIEKSCHE ZA1 GEH

Welaan m}jn luite ; een andre klarlk !
Vnl hoog den kelk met Samos' wijn!
,Last Turken tuk op krijgsroem zijn :
, Gns eerloof is de wilngaardrank !". . . ,
Floor, hoe de dronken feestgalm rijst,
En 't bachanaal zijn zanger prilst 1
Den da,ns van Pyrrhus danst gij veel ;
Maar Pyrrhus' phalanx komt niet weer .
Waarom vergeten 't beste deel
En 't manlijkst van de dabble leer?
Van Cadmus houdt gjj 't letterschrift :
Een slavenvolk onteert zijn gift
* Vul hoog den kelk met Samos' wijn,
,En spear ons preek en zedeles !
, 't Deed Teios zanger zanger zijn,
r Hij diende" . , .. . Wien ? Polycrates .
r Een dwingland" . . . . Maar in elk despoot
Stale toen voor 't mlnst een landgenoot .
De Chersonesische tiran
Was vrjjheids eerste en eelste Vrind
Och, baarde ons 't huidig uur een man,
Miltiades, als gjj gezind !
War zulk een vorst en heer gebiedt,
Verbindt de band en knelt hij niet .
, Vul hoog den kelk met Samos' wijn !"
Parga's kust,
Moet nog een overbljjfsel zjn,
Z jn Dorische afkomst zich bewust ;
I)aar mooglijk wordt een zaad geteeld,
Waar Heraclidiech bloed in speelt .

n p Souli's bergen ,

Wacht van den Frank Been heal of scherm!
Een Franken-koning veilt en koopt .
Des landzaats zwaard, des landzaats arm
Is 't, wear eerL yolk zijn hell van hoopt!
Maar schut noch cchild hoe machtig, beat
Bjj Turksch geweld, Latijnsch verraad .
* Vul hoog den kelk met Samos' wijn !"
In 't lommer danst een maagdenrel,
Hear oogen schittren, ma ar het mijn

LAAT DtivAZSN DAAR
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Blinkt van de tranen die ik schrei.
Moet, zucht ik, moet een slag sch gebroed
Aan zulke boezems zjn gevoed .
Plaats mjj op Suniums steile rots!
llaar zal de zee m}jn klacht verstaan ,
Als ik, haar klagend golfgeklots ;
Daar sterve ik zingende, .als de zwaani
Geen slavenland kan t mjJne zjn
Aan grins, g}j kelk met Samos' wijn!

1;

TOELICHTING.

e

Op Souit''s bergen, Parga's trust. De dapperheid der Soelioten, krachtigt
vo stem (Epirus), die zijn akker bebouwde met bet zwaard in de hand,
en zijn oogst onder de aarde verborg, had uttgeblonken bil de overwinning
in 1
op Aui Pacha behaald, en in den wanhopigen, maar somtjds zege .
vierenden tegenstand . i n 1792 en 1800 tegen hem volgehouden .
De bewoners van Parga (Rumenie) in I X14 door Alt Pacha belegerd, hadden
de hulp der Engelsehen tngeroepen, met den wensch hun grondgebied
met het gemeenebest der Ionische eilanden vereenigd to zten, maar
werden door hen aan Alt Pacha overgeleverd Verontwaardigd, vt tlieten
zij hunne stad, hevet dan onder Turksche heerschappy to !even 1810 .
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LAAT DWAZEN DAAR.
G

Laissuns lea fols, as sages nus tenuns.
La Chanson de ROLAND

~~

Laat dwazen char, en hood u aan de wizen
.
J
Hun groot getal, hun waan ontzette u niet ;
Een dwaas vindt altijd dwazer die hem prijzen ;
Maar 't loopt verkeerd wat naar zijn raad geschiedt
Laat dwazen char, en hood u aan de wijzen .
V

Leen wijzen 't oor, en luister naar geen dwazen .
Het hoogete woord zij hun gedwee gegund .
Versmaad hun lof, hoe loflijk , uitgeblazen ; .
Veracht hun smaad, en mid hen waar gj kunt .
Leen wijzen 't oor, en luister naar geen dwazen.
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HEBT oIJ OOAEN .

aEPELDE s00S

Laat dwazen dear, ea hou'd u aan de wjjzen ;
Iaar hoed u voor de wjjzen van den dag.
De tjjdgeest doet hun moed en aanzien r jzen,
En zweert bij 't aan hemzelf ontleend gezag .
Last dwazen dear , en hood u aan de wbzen.
Mistrouw die zich last voorstaan op zUn jaren,
Zich gelden last om wet hid weet en doet .
Bescheiden spreekt die rjjp is en ervaren ;
W js overwrcHT steunt niet op overMoED .
Leers ware wijzen 't oor, last wijze dwazen varen .

~,

a

HEBT GIJ OOREN
Aebt gij ooren, hebt gtj ooren ,
Toegericht
Om de melodle to hooren
Van een deugdl jk maatgedicht ;
Hebt gij harten om to smaken ,
Wat bil vol- en wederklang ,
In eens echten Dichters zang
't Innigst van 't gemoed ken raken .
Vroolijk of weemoedig makers,
Van een eedlen toorn doen Makers .
Liefde en geestdrift op doen waken,
Smelters doen in lof en dank :
Wend u tot uw Hoofts en Vondels,
bleesters van 't rechtschapen lied,
Tot de Bilderdijksche bondels,
Maar tot hun Verachters niet.

c

q

wELDE BOOM.
M
G

De kruin stierf in, bet loot liet los
De takken, eon voor eon , verdorden,
En 't hoogste sieraad van . ons bosch,
Was voor den bl,jlslag r}lp geworden .

S
S

BIJ CLARA 's GRAY .
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Treurt, treurt, g~ die zoo langen tijd
Zijn breede schaduw hebt genoten,
U in de kracht en pracht verblijd
Van dezen grootsten onder grooten 1
Maar weest niet bitter tegen 't lot,
Beticht geen bijl, die geen verstand heeftl
Die bier den b}11 bestelde is God ;
Mag hij met vellen, die geplant heeft?
En die bier velde, plant weer bij .
En mooglijk, eer gg 't durft vermoeden,
Zal, in de wreed geschonden rij,
Een jonge d' ouden boom vergoeden .

BIJ CLARA'S GRAF,
Ontslap_en tot de rust van 't graf ! . . . .

Nu staan we u af,
Aan 't grof niet, maar aan God hierboven!
Aan God, die u doorlouter heeft
En wien g j, onder aides bereft
Bemmnen en gelooven .

V

Rust zacht, door gade en kroost betreurd ;
Ook m j gescheurd
Van 't hart, zoo teer aan 't uw' verbonden!
Ik heb u, ads een Eigen kind,
Met Vaderl jke trouw bemind ;
Nn hebt gjj, door den beaten Vrind,
In 't Gbdlijk Vaderhuis, uw plaats bereid gevonden .
Maar 't hart van goud, de heilge gloed,
De lijdensmoed,
Die christen RsLDEN-moed mocht heeten,
De vonkling van uw rijken geest,
't ,Lief schepsel," dat ge ons zijt geweest,
Wordt door geen onder ooit vergeten .
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AAA M1JN V1LOUW .

--

GOUSD1k ST.

AAN MJ JN VROUW .
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Driemaal ties jaren hield ons God
Te zaam verbonden ,
En doet ons, juichende to ons lot,
Zion lot verkonden .
wiy hebben voor ons hart en huffs
Een schat van zegen
En, bjj beproeving, kracht naar kruis
Van Hem verkregen .
9

A1 dealt de weg , al kort de dag,
Het wordt niet duister ;
Het licht, dat ons beschijnen mag,
Behoudt zjn luister
Gods liefde blijft dezelfde altijd ,
Uw hart, als 't m,
i,~ne,
En kind en kleinkmd toont om strigd
De trouw van 't zijne .
Zoo molten wj ons ofg aand pad
Getroost betreden,
A1 gaat het mooglijk iet of wet
Snel naar beneden .
Zoo blijven wij des Heeren seam
In alles loves ;
Het oog - zoo lang 't mag zijn, vs
En 't hart naar boven .
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GODSDIENST .
De Godsciienst HFEFT een leer ; mwar is gees leer . Een zrJx,
Een vos~t, days wet hil is . Wat minder is, is schjjn .
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„ATHE1sTI8CH8 NUANCES VAN IIBT CRRIBTENDOM .

LIEFDE . ENZ .
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,ATHEISTISCHE NUANCE VAN HET CHRISTENDOM .
„Een Gods-dienst, ZONDER God -,Is t meenens of is t spot"
Mocht iemand van gezonde hersens vragen . . . .
0 w~sheid,

ZONDEB

wijsheid, onzer dageni
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fiat Christendom is llefde, als ook de on-christnen weten,
Schoon zij meest DIT vergeten :
Zijn r Eerst en Groot gebod"
Is llefde JBGE~NS GOD .
Z}j sehijnen 't z66 to lezen,
Dat liefde jegens HEN hat een en 't al moat wezen .
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EEN SLECIIT ZOOM.
G

Een slecht 2oox voor den beaten vansx
Maar voor zijn vrienden een voortreflijk vriend,
Is dat een mensch die lof verdient ?
Zoo niet, hoe dan de Godversmader,
Schoon Jan en Alleman hem mint
A18 eerlijk man en menschen •v rind?
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DIE BITER WILLEN DOER DAN GOLD. ENZ.

DIE BETER WILLEN DOEN DAN GOEU,
Die beter willen doers dan goed,
Doers erger some dan kwaad .
Het goede GOED TB DOEN vereischt een kalm gemoed ;
Ook 't EDNLST dwepen schaadt.

VOOR EEN DIE OP GEEN MIDDLEN ZIET .
Voor een die op gears middlen ziet,
Is 't sladen joist zoo moeilUk niet ;
Maar wbl 't niet al to mooi to makers,
Zoodat, door van de been to raken,
Hem 't HAAS T bereikte nbg ontechiet.

RAAD,
'k Heb zelden read gevraagd, maar on-gevraagden read,
Wear ik then dacht to vinden
B j v janden of vrinden,
Wel stil tar hart genomen, vroeg, en last .

NIET AANNEMELIJB .
Prja met, als mooi min rate of lied,
of zeg m}j WAr ge er moots in ziet ;

Lot-in-'t-gemeen vertrouw ik niet .

NAAR $CHAKESPBARE . - LAN J . J . L . TEN SATE . -- LAN J. P . EABEBKOEK .
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N A.A R SHAKESPEARE .
Geef weinigen uw stem, maar lean aan vales 't oor ;
Neem elks berlsping aan ; behoud u 't oordeel voor .

AAN J. J . L. TEN KATE,
op zjn 70sten verjaardag,
28 Dec. 1889 .

Moog Iiefde en eerbewljs een zachten glimlach verges
Van uw betrokken mood ;
Gees schut van lauwren ken 't cypressenloof verbergen,
Waarb}j gjj zit en zucht, in 't innigst hart gewond.
Maar 't erst-feest volgt uw feast . De Sterre blinkt in 't Oosten ;
Der Englen lofzang rest,
Om ells treurigen to troosten
diet Hem, wien ook uw Liefde oneindige Eer bewjjst,
t op 2den Kerstdag .

AAN J . P. HASEBROEK .
op bet feast onzer tesenvigftigjange vriendschap .
,,zIJT nog wet gebleven,"')
En ik ban Gok nog dear,
Nog rustig, lustlg, even
Als voor zoo menlg Saar .
Gees , Invloed" uit den Ooste
Gees Noorder windgeblaas,
Al vielen beets en boosts,
Bracht ons van onze plats .')

G'

') ~Och, bljf nog wet"' April 1883. Zie Nog sans Najaarsbl. 147
') Geen Influenza, uit Rusland over de geheele wereld verbreid, nog
de
buitengewoon strange winter .

*AN J . P HASEBBOI~K.

Daar is een kit gesprongen,
Daar is een harp ontsnaard,
Een lied voor 't laatst gezongen,
Heel Neerland lief en waard ;
Daar is een hart gebroken,
In eenzaamheid en rouw,
Een zon ter kim gedoken,
Die nooat weer rjjzen zou .')
Maar bnze citerklanken
Gaan nog veil ziel tot ziel,
Met lover en met danker,
Omdat het God geviel
Wat zes en vijftig jaren
Verbonden was geweest
Nog weer een jaar to sparer,
Voor 't vieren van one teest .
Zal 't zich nog vaak herhalen?
Zal van de TWINTIGSTB eeuw
Nog 't morgenlicht bestralen
Het bloempjen, in de sneeuw
Der late winterdagen,
Die one de Hemel schikt,
Spijt kille en dichte vlagen,
Bevroren nosh verstikt ?
WI] molten 't met verwachten ;
Maar vreezen does w}j 't niet,
Zoo maar de geest zijn krachten
Zich niet ontzinken ziet ;
Zoo maar bet brein blijft werken
En van one heilig vuur
Zich nog wet gloeds last marker,
Ale in dat feestlijk uur .

G

*1J BRE1QEN ONZ}C JAREN DOOR ALS EEN (EDACETE .
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\VIJ BRENGEN ONZE JAREN DOOR ALS EEN GEDACHTE .
Ps . RC. 9b .

brengen onze jaren .
Als een gedachte door -"
Och of 't een goede ware en
wij in bet rechte spoor!
Hoe mak1jk viel dan 't scheiden
Van dit ons kort bestaan!
Hoe zou ze ons voorbereiden
Om 't eeuwige in to gaan!
,w1i

.
Maar goed nit kwaad to waken
Te beetren, nimmer woe,
Wat we in onszelven wraken
Daar hoeft wat levens toe!
aok dan, als God aimachtig
Een nieuw beginsel gaf,
- Mjjn ziel! wees des indachtig! Is nog de task niet af.
M }jn denken, mijngevoelen,
De stemming mjns gemoeds,
Mjj n wenschen en bedoelen
Moet daaglijks op den toets .
Den wortel na to delven
Van wat er spruit en bot .
Trouw omgaan met mijzelven
En een alwetend God
Daarvoor zijn mij gegeven,
Verlengd tot op dit uur,
De jaren van m}jn levee
Met al hue zoet en zuur .
Hoe heb ik m 1 gekweten ?
Hoe deer mjn task volbracht?
0 God! to vaak vergeten
Wat steeds moest zijn bedacht,

38

RARA SVI$ . -

ROI' 'T SOOFD ORH00 i .

RARA, AVIS.
In u is gloed . i n u is levers ;
13w oog verraadt
Waar, door een eedlen geest gedreven,
Uw hart voor siaat.
Gj kunt bewondren, gig vereeren
Uit vol gemoed,
G~, met uw ganeche ziel waardeeren
Wat groot is , schoon en goed .
Gjj voelt nog wat het zegt ,te voelen,"

Maar vat met recht
Wat onverschilhgen en koelen
Aan 't levers hecht.
Gig zoudt een schooners dood verkiezen
V~or deze p,jn
Ow beilge geestdrift to verllezen,
En - LFVZND dood to z jn.

HOD 'T HOOFD OMH00G .
Hou 't hoofd omhoog, wat valle of sta,
Wat dreigen moge of treffen l
Kal van gees ,noodlots ongenft,"
Noch koester wanbeseffen
Van ,gears, tenzij een wreeden God",
Maar toon u grooter dan uw lot,
Groot door een Godsbetrouwen,
Dat manners niaakt uit vrouwen .
Gedoken hoofd rnaakt de enkels slap
En doet de knieen knikken :
Een zerglijk pad eischt vasten stag
En recht •vooruit to blikken .
't Gaat wel, bij kracht u~t de F RTE bron'
Die heel zjjn cooed verliezen kon,
Had eerst zijn God verloren,
of nooit gekend to voren.

r
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AAN DEN HEILAND .

AAN DEN BEILAND .

9

Die zich in zonden baadde,
Maar Q heeft aangeraakt,
Dien zuivert uw genade,
Die nooit haar woord verzaakt.
Maar die-ook voelt de krachten,
Die van u uitgegaan,
Naar zijnvernieuwlng trachten,
Naar zijn volmakmg staan .
H}j heeft van U verkregen
Gezondheid, kracht en moed,
Een weldaad, en een zegen
Die doorwerkt in zijn bloed,
Die in zjjn ziel en zinnen,
In al wat in hem leeft,
Een arbeid doet beginners,
Die nlmmer elude heeft .
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Geen eind ; schoon menigmalen
Verslapplng van de vhjt,
Ontzag voor hinderpalen,
Verzuim van task en tijd,
Eon knikken van de knie~n
Een weigren van den voet,
8lechts vaakrig weerstand bie~n
Aan wat de traagheid voedt .
U heb ik aangegrepen,
GjJ hebt mien hand gevat!
El , blijf m}j medesleepen
op' t hachl jk levenspad,
Waar wankelen en hinken
Steeds NIEUWB krachten vraagt,
En machtloos neer moet zinken,
Dien gig niet schraagt en dram .

4

I[KT YLAO EN WIMPEL . -- NCIS PUMA NATAMUS .

ALTIJD WESL
!\
RI
r

r

MET VLA G EN WIMPEL.
,Met Vlag en Wimp?1." Maar wat vlag ?
Vat vlag en welke wimpel?
Viag, die hear kleuren toonen mag ,
En wlinpel zonder smet of rim pel ?
In Zee dan! Tart de bares ;
Laat u gees storm vervaren !
Bezeilt g}j land : u toeft ontzag ;
Vergaat gij : ook in 't zinken,
Blgft vlag en wimpel blinken .

Ja
c
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NOS POMA NATAMUS .
,Wij apples hebben zwemvermogen",
Sprak, v6Gr den wind zijn tak ontvlogen,
En voortgerold tot in den vloed,
Een goudreinet met bljjden cooed,
En liet met Innig zelf behagen
Zich met de strooming verder dragen .
Gevallen van eon hoogen boom,
Heeft IRDEB wel z jn grootheidsdroom.
,Fraai!" riep de klelnste der forellen,
Die over zich hem voort zag snellen,
Maar zwem, als ik, eens TEGEN stroom!"

"'
;

ALTIJD WEEK.
A thing of beauty is a joy for eve.
FEATS .

lets schoons doet, steeds opnieuw, one hart weldadig aan ;
't Bekoorbre er van neemt toe en weet van gees verflauwen ;
Want wat bewondring was bjj 't aerate gadesiaan,
Wordt 8th, maar diep genot b}j ieder weeraanschouwen .

I
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8I+N5 POOR AL . _ DUI$TICRHEID . - ZEDEN ZIJN DE BEST B$OIiBI.

4!

S

S
~y
a

r

EENS VOOR AL .
't Opzichtige is niet schoon, 't Onmatige is niet groot .
Die mij verbazen gaat, slaat mijn bewondring dood,

~,

tip

a
DUISTER13ElD .

C

Hoe luidkeels ook geprezen
Als zmrk, pittig, fin :
Die niet verstaan wil wezen,
poet niet gelezen
Ik m jd hem, die door phrasen,
Verwrongen, vreemd en stroef,
Zijn lezer wil verbazen
+'n stellen op de proef.
'k Wil slechts van schrijvers weten,
Die, krachtig, klaar en kort,

C
C
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Bij 't geen gelezen wordt

Zlchzelven doen vergeten.

olaens zgn Bneven, „kende er die de duisterheid voor de duns •
ia~id verkoren, om to beter geesten to schijnen.
IlooFT, f
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,ZEDEN ZIJN DE BESTS KRONEN ."
Zeden r4jn de baste kronen,
Zuivre zeden, zachte deugd.
Waar z}j woven,
waar z jj tronen,
Lacht de zielsrust, lonkt de vreugd ;
Wear ze iii 't zedig oog zich toonen,
Blinkt wat schoonst is in de Schooners,
Heerlilkst, in den glane der Jeug'd.

a
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G}$OOT EN

KLEIN . - MEIZOENTJE .

GROOT EN KLEIN .

Quo qulsque est mayor, magic est placabilis irae.
OPIDIus.

Hoe grooter geest, hoe ruimer hart,
Hoe eerder ree
'rot liefde en vree,
Toegeven en vergeven.
De kleinste ziel is lichtst geraakt,
En wet hear eens heeft boos gemaakt,
Zoo beast niet uitgewreven .
Wat g~ in een $TROON werpt, voert hj men ;
Het gaat near zee,
Met duizend soortsgelijken .
Wat ge in zoo'n stilstaand POELTJE gooit,
Verlaat zijn enge amperking nooit,
En dook bet onder, 't komt weer kjjken .

MEIZOENTJE. 9
Alom wear Mei bet grasveld trust,
Ontspruit een bloempje fijn en rein,
Voor 't oog een vreugd, voor 't hart een ltt,
Al is bet nog zoo klein .
Het knopje bloost, eer 't zich ontvouwt ;
't Ontsloten kransje is hagelwit ;
En 't hartje, dat dear binnen zit,
Dat hartjen is van good .
Nu, lieve kindren ! gaat en stoeit
,.
In 't gras dat met zijn bloempjes prijkt ;
Plukt wet, voor u, er groeit en bloeit,
En - dear gij op gel jkt.
1) Een der vela volksnamen vary net Madeliefje.

DE RODS.

WATERLELIR .

DE RODS.
t
4

C
S

0 Nooit onttroonbre Koningin,
Gezalfd met de eelste balsemgeuren,
V orstinne bij de gratis Gods !
Uw heerschappjj is zonder trots,
En n6oit zult gig uw recht verbeuren.
Uw lof weerkhnkt de wereld road
Uit eenen mood,
Uit alle harten
VERTEEDEEND Schoon,
Ziedaar een kroon ,
Die alley kronen plans kan tarten .
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WATERLELIE .

~

h'pmphaea albs.
M

c
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Een adderkop
Uelijkt de knop .
Last des u niet verstoren ;
Verbeid den tied,
Dat hij zich splllt,
En zie de bloem geboren,
Die rozenvormig, leliewlt,
Als op een troop van water zit,
Tot zedig heerschen, rein bekoren .
Verlang pieta meer!
Haar schoon en eer
Z}jn aan die plaats gebonden .
Die haar den vloed
Verlaten doet,
Heeft majesteit-geschonden .
Hjj aiet een mist haar plans beslaan,
Haar kracht vergaan,
Haar stills yacht door snel bederf verslonden .
Die niet ontziet
Pat hid genet,
Geuiet poor korte stonden .
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LOMERMIDDAGSTILTE. -

TWEE MASTEN .

ZOMERMIDDAGSTILTE,
Het windje houdt z jn adem in,
En durft met suizen ;
Het beekje, onrustig b}j 't begin,
Vergeet zijn bruisen.
Daar gaat gees fluistren door hot riot,
Door top noch twijgen ;
Ook 't espenblaadie ritselt niet ;
De vooglen zwijgen .
Geen tortel kirt, goon koekoek geeft
Zjjn naam to hooren ;
Geen leeuwrih , die ten hemel streeft,
Vergast uw ooren.
De duifjes, glinstrende op hot dak,
Zion slaaprig seder ;
De zwaan ligt stil op 't vijvervlak
En room goon veder.
De bloemkens, schuw van 't schelle licht,
Door nets be~vogen,
Staan met gedoken aangezicht
En sluiten de oogen.
Een enkle vlinder, wit, of boot,
Zweeft op hot zachte,
Hot dames vlerkje, onhoorbaar rood,
Als m}jn gedachte.

TWEE MASTEN.
Twee mattes op eon schip : 't kan good gaan : maar twee roeren,
Als do Oudheid kende? 't Ging . Maar twee Gebieders? Neon .
En ale de Loods aan boord versoheen,
Die u de haven in moot voeren
Aan hem 't gezag, aan hem alleenl

r
VEELWETERIJ .

JUFFERMACIIT,

EaZ.

5

C~)

V EL`VETERIJ .

c

E

daardoor den boom niet mee,
G"l kr"gt
~
Al zamelt
ge al zijn blaren ;
Gil pellt de diepte niet der zee,
Al telt gjj al haar baren .

~'
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JUFFERMACHT,
1u

Juffer-bllkken stichten brand.
Wonden heelt een juffer-hand.
Wat een juffer-tong misdoet,
Juffer-lippen waken 't goed,

c

Maar niets heeft zoo groot vermogen

Als een traan in juffer-oogen ;
Mannen-kracht en mannen-moed
Brengt hjj aan een juffer-voet .
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BEELTENIS VAN PRINSES WILHELMINA.

M

Een frissche Oranjetelg, to goeder ure ontsproten,
Haars Vaders troost, haar Moeders trots, 's Volke liefde en lust,
Vergoeding, door Gods gunst, voor de afgescheurde loten,
Toont u dit vrlendljjk beeld en stelt uw hart gerust .
Aug . 1890.
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TIENDE VERJAARDAG VAN DS PRINSES .

TIENDE VERJAARDA G VAN DE PRINSES .
Nu juablen ails steden,
Nu juicht het gansche land ;
Nu st}jgen hartsgebeden
Tot God, van elken kant ;
Nu klinken stem en snaren,
Der hoogste vrengd ten bl jk -Princes± in uw verjaren
Verbljjdt zich arm en rijk .
De Driekleur schndt hear banen,
De Oranjewimpel zweeft ;
Nooit zai zjjn goudkleur tanen,
Nooit, noon, zoo lang gjj leeftl
En noon de gloed verkoelen
In harten U gewjd,
The zich gelukkig voelen
Als Gjj gelukkig z jt .
G}j zijt het, Bloem der bloemen !
G~j 4jt het, frisache Roos,
Waarcp ons hof mag roemen,
Zoo schoon en smetteloos!
0, Bljjf het near de droomen
Die elks moeder droomt
Uw schoonste jaren komen ;
Verbeid hen onbeschroomd!
,Uw schild en uw betrouwen
,Zij maar uw God en Heer!
,Zoo wie op gem wil bouwen .
* Verlaat h}1 nimmermeer ."
Bid, dat gij vroom moogt bl~ven,
,Hem dienen t' alien stood,'
Zoo zai 't geluk bekl jven,
Dat thane uw oog verkondt .
Verkondt bet, vrlendl jke oogen t
Verkond het, lieve lath!
Heft ooze ziel ten hoogen,
op deer geboortedag,
Dankzeggende d' Almachten
Voor wet ons hart beleeft .
En wet het mag verwachten,
Wear H j zijn zegen geeft.

GLJ

D1CBT
.FRS D :B GEEN ZANGERS ZIJT .
WILBELMINA VAN NABSoUWE,

31 Aug. 1$90

Aanvalhg Konmgsklnd I
U blijft hot yolk getrouwe,
Het yolk , dat U bemint ;
Zijn bidden en bedenken,
Zijn hart is U verpand ;
The U een hear zou krenken,
Geen zoon van Nederland

GIJ DICHTERS DIE GEEN ZANGERS ZIJT .
Gij dlchters die geen Zangers zijt,
Spaart uw geleerde kelen!
Aan 't lied, dat van geen leven trilt,
Zijn kunst en kracht vergeefs verspild ;
Het streele 't ooa , zooveel gij wilt,
Het kan geen HARTEN streelen.
Wat niet den moos is, last ons koud ;
't BEHUG, maar kan niet TREFFBN ;
't Moest frisch zijn, en nit de echte bron,
't Moest tintlen van hot licht der zon,
Wat ooit een 2INL verkwikken kon
+'n aan zichzelf ontheffen .
Zoo de ECHTB Zang-uit-hartedrang
Gehoond wordt en gelasterd,
Aan u de schuld, op u de doom,
Die glens voor glued geeft, bled voor bloom,
En, agend near een valschen room,
Kunstvaardig poetastert .
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DE LIEFDE ItLIJFT . - IN sEPThJ[BIiB

189U.

GE DULD 1

)

Hebt g}j begaafdheid, voelt ge u kracbt ;
Uw eerzucht z}j geduldig ; wacht! Wat uu de T~jd zal waardig kenren ,
Laat h}l zich uit de hand niet scheuren
't Komt niet, of 't wordt u thuisgebracht .
Verhaasten is verbeulen.

DE LIEFDE BLIJFT.
r

(~
'

De Llefde b1 aft, al w}lkt de Roem
B}j 't klimmen van de jaren
Laat dorren op uw hoofd eon krans van groene
G}j hebt genoeg aan deze Br o$n .

~~
~,

BLARED

a
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IN SEPTEMBER 1890.

C

C
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Aan elken band ontzwollen stroomen ,
Vernietlgde oogsten, stedebrand,
Hier, sehuddlng onder de aard vernomen,
Daar, noodkreet van 't geteisterd land,
Verwoesting door verwoede orkanen,
Verplettring onder stortend steep,
Zijn teeknen, die tot ernet vermanen
Voor volken, die zkh veilig wanen,
Waar t al van wedstr}ld droomt, en sport, en feestljjkheen . . . .
Poksmet, met cholera in wedstr}ld, stapelt 1}jken,
SYpanje is rest P'
In Spanie, op • 1}lken!
Hot Rjndal llgt verdronken in eon meet! . . . .
Ginds zi'n de BERG Ez! Bier, de DIJSEN."
Dank God, die n bewaart, en rack iet aan Zjjn eer.
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GE[CN OORLOGf. ' G RNOEGF I8 If EER . -" „HET HWAM ALTI;MAAL . "

49

GEEN OORLO( .
Daar zAL geen oorlog zijn, in spit der donkre volken
Met heilloos vuur gelaan, die ge aan het Staatswerk ziet,
Daa: ZAL geen , oorlog 4jn van volken tegen volken ;
Het zwaard blpft in de schee . Maar niet alzoo de dolken
Der on-tevredenheid bjj vat men vrede hiet !
't Bevel der YO88TEN aan hun honderdduizendtallen,
Gewapend, en gezind, den nabuur aan to vallen,
op bloed en wrack belust .
BIjft op hun LIPPEN (in hun HAR N niet) : ~Plaats rust!"
Maar wie bezweert den krijg van alien tegen alien?
't Inwendig smeulend vuur, wie *aakt er die het bluscht?

GENOEG IS MEEK .
Lijfspreuk van ANNA ROEMERS.
GENOEG Is MEEK ---

Dan vat ? Dan Veel.
Erken 't ; waardeer
't BescaEIDNN deal.
Waar Veel verlokt,
Begeerte tokt,
Jaloerschheld mokt :
Zeg alt jdweer,
Zeg bonderd keer :
GItiNOEG IS IINER.

,HET KWAM ALTEMAAL."
Jozua XXI ; 45b.

'v.

God zij geloofd, ,'t Is al gekomen,"
Wat zich mpn jonkheid had beloofd!
Z}jn zegen, op mpn buigend hoofd,
was grooter dan mijn stoutste droomen!
God zjjn geloofd! ',t Is al gekomen."

4
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&IBOOTHBID . -- BCHOON$TS KUNBT.

Een heilig werk mij opgelegd ;
Een schoone loopbaan voor mjn schreden ;
En zuivre min ; een heilige edit ;
Een talr}jk kroost, van Hem gebeden ;
Een liefde-schat, mjj bier bereid,
En opgelegd voor de eeuwigbeid ;
Een oogst van bloemen op m}ln paden,
En ook . , . . een handvol groene bladen!

,,'t Kwam altemaal." 't Bleef lang to zaam .
Wat zal ik Hem, die 't zond, vergelden?
Wat KAN ik, dan zi,jn grooten naam
Met schaamte en luiden dank vermelden! .
4 Oct. 1890.
V ftigate verjaardag der aanvaardmg van mqu ambt to 13eemstede

GBOOTHEID .
Hic est magnus animus, qui se deo tradidit
ShNJ CA Ep . 107.

,Die ziel is groot, die zich aan God kon overgeven"
Werd eenmaal door de soft eens HKIDENS neergeschreven.
Verstaat gij 't, CHAISTRNMENSCH, en zijt ge er reeds aan toe?
Of staart ge u altijd nog op HINDRB grootheid inoe ?

SCHOCINSTE KUNST .
Life is the finest of the Fine Arts,
DRUMnOND .

w}j kweeken 't-daaglijksche, en verzuimen 't ongewoonste
De Kunst van Levers is der Schoone Kunsten schoonete.

1
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AA E N KIND. - AAN llB A MOEILIJRI! YBRTR00$TirlB.
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AAN EEN KIND .
c

G

G
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Kind wandel voor Gods aan ezicht
En wees oprecht!
Treed aan z jn hand, zie b j zjn licht,
Hoor wat h j ze t!
In zijne gaven ZIRT g j Hen ;
t Geweten is zijn STEM . . .
Indien uw lieve Moeder sterft 0 Bitter lot! Indien ge uw braven vader derft :
Nog bljjft u God ;
God die, vergoedende elk gemis,
Der weezen Vader is .
Maar zoo gij God verlaten hebt,
Rampzalig kind!
U buiten Hem een wereld schept,
Hem cart nosh mint
Schoon ge al hat goad dier wereld halt
Arm kind! wat baatte u dat?

AAN DE ,,MOEILIJKE VERTROOSTERS ."
(Zie Job. XV1.)

Uw schrale Deernis brengt der smart
verscherping voor verzachting ;
Van Liefde zij ze een verre Nicht
ze is Zuster van Verachting.
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DB BS$TE HULDL -

1

DECEMBER

1890 .

DE BESTS HULDE .
Hij strooit een bloem op 's Braves graf,
Lie duet, waarvan h j 't vuorbeeld gaf .

1 DECEMBER 1890,
op Hot Loo.

De zon bescheen met vriendlijk licht,
op d' eersten der Decemberdagen,
Het Loo, als voor mijn aangezicht
Zijn Voret en Heer werd uitgedragen .
De kroon praalde, in, dies zachten glass
op 't deksel van z})n laatste wonmg,
En rozen- en cipressenkrans
Sprak van de liefde voor den Koning .
Zoo stil en plechtig kwam de stoet
Mjn vensterraam voorbij getogen
1k zag hem na met vol gemoed,
Verbleekten mood en vochtige oogen.
Nog bleef ik op 't verlaten plain
Met mgehouden edam stares,
Als reeds de laatsten van den train
Aan mijn gezicht onttrokken wares .
't Was doodsch en ledig om mij heen ;
Gees stem of voetstap werd vernomen ;
'k Stond in 't verlaten Huis alleen,
Wear nooit de Meester wear zou komen .
Niets hoorde ik den de treurmuzijk,
Wier tones stervend tot mij kwamen,
En 't siddren van de vensterramen
Op 't eerbewjjs aan 't Vorstlijk ljjk .
1k ban de rouwzaal ingetreen,
Waar tot den morgen 't waslicht gloorde
En al de sombre pracht bescheen,
Die tot ease konmgs 1ijkpraal hoorde .

1

DRCRMBSM

1890 .

't Was uitgebluscht ; de bloemenschat
De omkranste ljjkbaar nagedragen ;
Verstrooid lag palm- en lauwerblad,
En die optree zelf uiteengeslagen .
Ach, pracht en praal had afgedaan,
Fluweel en fibers en zilvertooisel ;
Twee zwarte schragen grijnsden me aan,
Niet meer verheeld door 't zwaar omplooisel
Ten is -- ik beef ale ik 't herhaal Dit denkbeeld in mijn ziel gerezen
Zon niet de aldus onttooide zaal
Beeld van 't ontluisterd Neerland wezen ?
Ontluisterd - niet door eigen schuld,
Als honderd jaar niet doen vergeten,
Maar door den Dood, met ongeduld
op ons to grout geluk gebeten .
- 'k Zag Drie Oranjes by den troop,
En Zeven, van 4jn glans beechenen ;
Nu slaapt het Tiental bfi de doon,
En 'k leaf om ze alien to beweenen .
Daar trad wear 't Kind mij voor den geest,
flat gistren avond, bjj mien spreken,
Zoo stil aandachtig was geweest,
Zoo ernstig nib had aangekeken ;
Het englen-kopjen in den glans
Van 't levend good der blonde lokken . . .
Neen, riep ik, Hoop des Vaderlands l
Ons noodlot is nog niet voltrokken .
Groan Kjjsje, uit afgehouwen trunk
Zoo hell voorspellende opgestegen,
De Hemel, die u 't aanz jn schonk,
Besproeie u met zjjn chow en iegen,
Bestrale u met z}jn zachten glued,
En doe nosh hcht noch kracht ontbreken
Aan de Onwaardeerbre, die u kweeken,
Bewaken, en verzorgen moat!
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EEn VADEBLAKDBCH LIED.

cG

EEN VADERLANDSCH LIED,

~'

na 's Korungs dood.

Ni Riddertrouw gezworen
Der 'onge Koningm!
Haar oet ow; hart behooren ;
Haar Vader leett er in,
Met al de voorgeslachten
Van vroege en later eeuw,
Getrouwe en sterke wachten
Om Neerlands Tuin en Leeuw .

Cp

Nu dicht aaneengesloten
In d' ouden Eendrachtsband ,
Gli kleinen en gij grooten
Van 't gene Vaderland !
Pa~tjjen, leuzen, veeten,
Baat •, eerzucht, eigen zin ,
Bij d' eenen kreet vergeten :
,Voor yolk en Koningm!"

1u

Nu trouwe samenwerking
Tot welyaart, orde, tucht ;
Genezing en versterking
Van al wat ziekt en zucht ;
Opbeuring en verkwikking
Van wat nog kwi}nt en 1 jdt ;
Afwermg en verstikkmg
Van twistvuur, nijd en strijd!

c
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Gj Konink1jke Vrouwe,
Die voor taw Kind regeert!
Wij weten van uw trouwe,
En deugden hooggeeerd ;
G1J zult haar schreden leaden,
Haar Vorst1 jk voorbeeld 4jn,
Haar voor hair task r id
Totdat haar da g
~ verschi ! n

c

U b1jven wIj gelooven,
Almachtig (god en Heer !
Zie uit uw Hof der hoven,
Ontfermend op ons neer .
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DAT BLIJFT Z00 .

S
S

Leer ons ons kwaad verwinnen,
Ons goad to doers met vljjt,
En stark onz' Koninginnen,
G j die haar Koning z}jt .

DAT BLIJFT ZOO.

Pat blijft zoo, dat blijft zoo,
Dat kan niet anders zijn!
fhanje en Nederland zijn ears,
Zijn schot- en lot• en God•gemeen ;
Dat blijft zoo, dat blijft zoo,
Dat kan niet anders zijn .

a

a

Dat blijft zoo, dat bli,]jft zoo,
Dat kan niet anders zijn!
Oranje heeft aan 't Paderland,
w j aan Oranje, 't hart verpand ;
Dat blijft zoo, dat blijft zoo,
Dat kan niet anders zijn.
Dat blijft zoo, dat blijft zoo,
Dat kan met anders zijn !
t ranje blijft ons hou en trouw ;
Een oude liefde roast niet gauw ;
Dat blijft zoo, dat blijft zoo,
Dat kan niet anders zijn.
Dat blijft zoo, dat bIj t zoo,
Dat kan niet anders zijn!
En is Oranje flu eon Kind,
Oat Kind wordt des to meer bemind ;
Dat blijft zoo, dat blijft zoo,
Dat kan niet anders zijn .
Dat blijft zoo, dat blijft zoo,
Dat mag niet anders zijn!
't Ih eens gezegd en blijft gezegd ;

ORANJE IN ' T HART, EN NIEMAND$ BNECHT !

Dat blijft zoo, dat blijft zoo,
Dat ZAL niet anders zijn!

a
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bkJ TERN DOODBau,

tsrz,

BIJ EEN DOODBED .
Rust uit, rust nit van 't lange ljjden!
Al ljjdt ons hart om uw germs,
Niet een zal u de rust benjjden,
Dit eindlijk u beschoren is :
De rust van 't afgelegde stof ;
De rust der ziel, in 't hemelhof .
Die eestkracht, bjj zoo fells smarten,
Pat. stil geduld in 't pjjnljjkst lot,
Wat was 't, dap 't groot geloofs uws harten,
De onkrenkbre vrede met uw God ;
Dan, bjj den scherpen ,doorn in 't vleesch",
,De zwakheid", die ,Gods kracht" bewees?
Gjj hebt uw kruis Hem nagedragen,
Die 't op den kruisberg droeg voor u,
U zelf verloochend, zonder klagen ;
Het kruis was zwaar, de weg was mw ;
Gjj hebt volhard en, voor Gods troop,
Draagt gjj uw palmtak en uw kroon.
Februari 1891 .

1K ZAL DEN HEERE ZINGEN IN M1JN LEVEN ; IH ZAL
MIJNEN GOD PSALMZINGEN TERWIJL 1H NOG BEN .
Psalm 104 :33.

1k ben nog, en verhef uw lof,
0 Heer van flood en leven!
De borst nog warm, bet oog niet dof,
De stem nog zonder beven .
Nog klopt mjln hart met vasten slag,
En dankt flat ik u loven mag.
Waar yang ik aan, waar eindig ik
Met uwen lof to zlngen ?
Van oogenblik tot oogenblik
Bleef mij uw ,gunst omringen ;
Mjn jonkheid, manheid, ouderdom
Ding in uw schuts en voorzorg om.

DN zweLUW.

Wat zal ik luidst, wat zal ik meest
In owe hefde prjjzen?
Dat ze Overvloedig is geweest
Met duizend gunstbewjjzen ?
Dat, op den donkren weg der smert,
Haar Steun mij niet onthouden werd ?
Mijn hart, keer tot uzelven in .
En ondervraag m}jn leven !
Wat ziet gjj ? Zelfzucht, eigenzin .
Verzuim en tegenstreven (i1d en Weldadig waart go, o Heer!
Maar uw Lankmoedigheid zegt Meet .
Doch looft mijn hart dat groot Geduld,
Dat mij verdroeg en spaarde :
Te zwaarder weegt de groote Schuld,
Die 'k op mijn hoofd vergaarde .
Tenz}j ontheven aan dies druk,
Sp jt al uw weldaan, Been geluk !
G

naamt haar wr .g, barmbartig God! -Verzoenmg van mijn zonden,
Verlossing, vr}lspraak, zlelsgenot
Heb ik bij u gevonden.
Mijn hoogste en diepste jubeltoon
Sthgt VAN DEN KRUISBBRO tot uw troan .

DE ZWALUW .
* laart roert z}jn staart ;" 't bl ft kond ; bevroren nachten ;
Des daags een oostenwind, die in de wangen snjjdt :
Toch zal de zwaluw, die wjj , wachten,
Weer komen op haar t}1d .
Wat de Almacht in haar heeft gelegd .
Volgt zu gehoorzaam op
wij dikwjjls slecht .
Zaart_j891 .

IN MBI .

NQ

KLN U ZKLVRN . - ,agO1~NKND DURL T . "

TN MEI.
Gj weder char in vollen lentedos,
En ik nog weer gespaard om u to aanschouwen,
Vernieuwde pracht van 't wreed ontbladerd bosch,
Herboren lief van beemden en landouwen!
Voor 't laatst missehien? Nn toch misschien voor 't laatst!
Nog eenmaal don met voile borst genoten,
Wat uit Gods bron zoo mild komt toegevloten!
De Tijd goat vliegens om, de Dood maakt mooglijk bast
.
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KEN U ZELVEN.
,Mijn paard wil niet zooals ik wil :

:t Slaat door, o f steigert, o f stoat stil ;
„Wijkt uit ter reehte o f linkerzijde ;
„Sleehts enkle maim goat het goed -"

Een vraag, mijn waarde! Kunt gij rijden?
Stjjg anders of en ga to voet.

,GEOEFEND DURFT."
Geoefend durft. Maar ongeoefend Freest
of - waagt . De vrees verlamt, de moed bedriegt ook sterken .
Men draagt geen stieren om door worstelperken,
Tenzij begonnen met beknopter beest .
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HOFLIJKHEID.
.
..
Wat is uw hofiijkheid ? Een vriende1jk gevoelen
flat g aan andren zit verschuldigd , dat Lick kwt?
Of zorg om zonder font to toonen dat gij zjjt
Die elk in ii verwacht? Geinaskerd Eelf-bedoelen?

GEZELSCHAPSREGEL .
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Die nets to zeggen heeft, mag zwjgen,
En wil hij 't niet, hjj zjj tevreen
Geen weerwoord op zjn woord to k4jgen,
Gees aandacht voor zjjn beuzelreen .
Zoo dit hem wrevel baart of spit,
Hjj schelde ons zjn gezelschap kwt .

TER PLEOHTIGE BEGROETING VAN H . M . DE KONINGINREGENTES MET H . M. KONINGIN WILHELMINA
in de Nieuwe Kerk to Amsterdam , 27 Mel 1891
Zooals de coupletten hier gegeven worden, wares
zti voor deze heuglijke gelegenheid, in voldoening aan
de vereerende opdracht van den Heer Burgemeeater
j
der hoofdstad en de door hem ingestelde Feestcommissie, geschreven. Men vond echter hater de
laatste twee to vervangen door couplet 1, 2 en 5 van
het Lied : ,,Nu Riddertrouw gezworen" enz. vroeger
)
door mij geschreven (zie hiervoor blz 54), nu voor
een afzonderlijk summer op bet programme aan de
j
hand gedaan en waarop de verdienstelijke Componist
BaRNARD ZWEEBS zijne zinnen, en met uitstekend gej
voig, near ik geloof, ook reeds zljne notes genet had .
P~
Hoe kiopt het hart, dear de oogen U ontmoeten,
V ors tinnen, one zoo waar d !
A an schuldi g ' eerbied paart
Zich liefd,e en dank bj 't feestelijk begroeten.

TE$ YLECHT1Git NBGItOET1NU VAb 11, b . UE K )N1$14I -HEG ENT1E8, KNZ .

Lief Koningskind! to goeder uur geboren,
Om aan bewolkten traps,
Met liefeljjken glens,
Geljjk een Ster van troost en hoop, tO gloren l
Up Koninkl jke Vrouwe en Eer der vrouwen,
Kegeerster vroom en vroed,
Wie met gerust gemoed
l+:en dankbaar yolk den dtaf ken toebetrouwen I
Oh Docbtertje en Gjj Moeder, Koninginne .
Die met den krans der Jeugd,
Dees met den glens der Deugd
Uekroond, en die wjj beide ow 't zeerst beminnen,
Aanvaardt den groet, bet Welkom dat we u zingen .
Dear Ge under ons verachjjnt.
En elke wolk verdwjjnt
Voor 't vriendljjk hcht, waarwee ge ons komt omringen .
Kous.
Oranje leeft in 't Koni~gskind,
Dat Neerland cal regeeren ;
't Volk , dat den Vader heeft bemind,
HEM in '4n hievling eeren.
Wen Neerlandsch bloed door de aadren vloeit,
Zai voor Haar welzjjn bidden,
Wiens hart voor 't Vorsteljjk Stamhuie gloeit,
Haar zeegnen in ons midden.
De Moeder, die dit Kind bewaakt
In hares levens morgen,
En Nederland gelukkig maakt
Door hear getrouwe zorgen,
Z tj door, en in, en met dit Kind,
Zoolang Haar 't licht zal dagen,
Vereerd, gezegend, en bemind,
En op ons hart gedragen!

DOXN EN WILLEN. - UITSTBL, BR z .
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DOEN EN WILLEN.
Velle parum est : cupias, ut re potiaris, oportet
Et faciat somnos haec tibi curs breves .
OvIDIus.

To willen zegt niet veal ; maar ernstigljjk verlangen
Hot oogmerk to bereiken, agar go op staart,
Dat is uw zorg en korte naehtrust waard,
En doet u loon naar work ontvangen.

UITSTEL .
Stet niet tot morgen nit om wjs to zjjn .
Wie aegt u tat de Zon ran murgen u beschjn?
CoNQBEvE .

GELEDEN SMART . VERVLOGEN VREUGD.
GBLEDEx 9HART worth met eon zoet gevoel herdacht ;

Bedenk tit, gij die schreit!

VESVLOGEN V8&UGD, met pijn ; voorzie tit, gjj die lacht,

En houd u voorberein!

HARTZEER .
Harts-TOCETEN makers diepe rimpels, maar hart •Z EEB

Nog dieper en nog meer .

V
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LADDER JsCOBS, - (#IJ ZIJT TB BTBBB .
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LADDER JACOBS .
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De ladder Jacobs rust op de aard ;
Haar top retkt tot in 's Hemels zalen,
Waaruit gedienstige Englen dalen
En stjjgen op- en nederwaart .
zlj komen of met zegeningen
En hulpbewjjzen van hun Heer,
En keeren tot zijn zetel wear
Met bode en dank van stervelingen.
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Gezegend wie die ladder ziet!
nem een
een verbolgen
verpoigen oroeaer,
oroeaer
Al jaagt hem
Tiaar hj
Daar
nu zjns
znn~ vadera
vadera nui
huffsa oniviiedi,
Van 't hart eescheur derontvliedhargscude teerete moeder
moeder
A1 is z}jn voorland een woest}jn,
In eenzaamheid en doodsgevaren ;
Al moot een steep zijn peluw zun,
En wicht van schuld zijn ziel bezwaren .
b Daar is eon . God, die zich onttermt,"
Zeg hem z}ln hart van Zlax$xT •w $uE ;
H voelt zich veihg en beschermd,
treedt de donkre toekomst tegen .
ZJn wedloo ta over berg en dal ,
Door iepen, engten Jabboksbeken :
Hem zal goon mood of kracht ontbreken ;
De ladder Gods staat overal .
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zjjt to stor k ; grj overmoogt"
. Hen die U weerstand bieden,
Gj , die 't ontkomen niet gedoogt
Van wie u I~ogt to ontvlieden,
Die de U vergetenden gedenkt,
Geen rust last, natreedt, inhaalt, wenkt,
Tot staan brengt, door kastjden,
Tot schaamte, door verb1 jden.
,}}j
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WEEBKEEBia .

,Gees ontrouw doet uw trouw to niet ;"
Gees weigren stremt uw nooden ;
IIw heil, ,zoo lang bet heden hiet,"
Blijft alti,jd aangeboden.
Gjj rekt een korten levensduur,
Om, zij het ook ter elfder nur,
Ver blinde stervelingen
Tot hors geluk to dwingen .
Slechts die, ten einde toe verhard,
Tot aan zjn jongste snikken
Den arbeid uwer liefde tart,
Haar koorden mijdt als strikken,
Om vrjj to blijven, vrj van God!
Krijgt zjn begeerte tot zijn lot,
Mag voorts zichzelf behooren,
Zsc vrij zijn en -- verloren .

WEERKEERIG.
Eon meer dan tachtigjangen MAi toegedacht .

De Tjjd leeft gaarne zacht met Manners van Bedrjjve,
Rarakters, die hij eert en acht ;
Hi,j tact ze niet hardhandig aan den lijve,
Maar spaart hun welzjjn en hun kracht.
H) wil hen 't hoofd nog lang rechtop zien dragen,
Laat lang hun wangen frisch en rood ;
Hij heeft in hen to diep een welbehagen,
Om ze uit to leevren aan den Dood .
Hij houdt ze jong, terwjjl hij ze oud last worden,
En geeft aan 't hoofd, dat hij vergrjjst,
In 't zilvren haar, een schoon van hooger orders,
Dan dat men in de jonkheid prijst . En tracht hun dank het Waarom na to spores
Van 't reel dat hj hun last en geeft,
Dan fluistert hij bun zacht in de ooren
,Gij, hebt go ooit slecht met su geleefd ?"
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NACHT~OOGFNN .

"' NAAB HANNAH MOONL

NACST-OOGEN.

De Vogel van Minerf ziet scherp! mite ' docker zj ;
B j daglicht ziet een huismusch meer den h j .
Dot 's met hear Priestess ook wel vaek 't geval ;
wear 't U stikdonker schjnt, dear zien zia 't AL
Maar wet gij, met uw dag •o og, duidlijk ziet,
Hun oog, op nacht berekend, snapt het niet.

NAAR HANNAH MOORS.
Ga wear g }j wilt, gjj vindt alom dezelfde font,
Dat elk zjn klemen krmg voor heel de wergild houdt

DI

RU1TRRS GRAF,

itixz .

65

DE RUITERS GRAF
DOOR DEN KEIZER VAN DUITSCHLAND GEI~ERD.
3 Juli 1391 .

Draai in de 1jjnbaan 't wiel ;
Maar heb een heldenziel ;
Dien met uw hart en hand
God en uw Vaderiand,
En offer welgemoed
Den Plicht uw hartebloed
Last eeuw na eeuw vergaan ;
Nog treedt een Keizer aan
En legt zijn krans van eer
Op uwen grafsteen neer .
OI7er welgemoed enz. Den Zeestrijd, waarin De Ruiter den 29sten April
7d sneuvelen moest, had hij der Admiraliteit, op grond van het to klein
176
getal achepen, afgeraden, dock hij gehoorzaamde, schoon zeker van zijn lot .
De woorden to dier gelegenheid door hem gesproken, behoeven geenen
NederlAlider to worden herinnerd : nAl wieid mid be~olen 'SLands viag op
een enkel schip to voeren, ik zou daarmee t' zee gaan, en daar de Heeren
Staten hunne viag betrouwen, zal ik mijn leven wages" . GERARD BRAYDT,
die ze boekte, daeht er aan, toen hij in een zijner Grafschriften op den
nnooitvolprezen Held", van hem getuigde dat hij met zichzelf to mild"
was geweest Zie zijn LavEa an BEDRIJF VAN DEN HEER MICHEL DR RUITER
bl. 91 .? en 1(83.
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LUUI81~ .
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MUZIKALE

KIND .

LOUISE .
6

Uitgestorven t;ch4jnt mjj t paid,
Waar ik daagh,jks 't kind ontrnoette
Dat mij, daar 't mjj tegentrad,
Met zoo lief een lachje groette ;
Ach , hoe noode mis ik dat !
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Elders is het heengegaan,
't Vriendli
l k kind van dertien a .ren,
Elders lacht hear 't levee aan ,
Dat haar al de vreugd moog baren,
Did een schuldloos hart doet slaan .
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Reinheid, eenvoud, goedheid bllly
Stralen uit die zachtblauwe oogen
Waar vooreerst geen traan in drive',
Dan van weelde, of mededoogen,
"
En t geluk z}ln naam in achr~v'.
Juli 1891 .
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HET MUZIKALE KIND .
't Wonderkmd hE eft alweder en weder
Voer de gasters en vrienden gespeeld ;
Maar opeens zmkt het duizelend neder,
En weet niet, als men 't vraagt, wat hem scheelt .
Nu neemt hem Mama in haar hoede,
En Papa, schoan geschrikt zet haar neer
~'t Kind is moe, livee vrouw! al to moede ;
, Gauw naar bed! En vooreerst maar niet weer !"

S
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Ml NIS'TERKELIZ i

Ja, naar bed! Maar geen slaap . Ach hoe blonken
Die oogen , zoo groot en zoo schril !
Dat gezichtje, zoo klein! Zoo gezonken
Dat polsje ! . . . . En hoe ligt hjj zoo stil ?
En eer 't scheemren het venster deed gloren,
Waar men wakende zat en bedrukt,
Deed een knal in den donkey zich hooren,
Als van jets dat uiteen werd gerukt .
Achh een snaar der viool was gesprongen,
Tege1j~k dat een levensdraad brak!
Lieve Heer, voor een doodmoeden jongen
B Een klein plaatsje!" was 't laatst dat hij sprak,
Naar HENRY ANTON DOBSON .

MINISTERKEUZE .

Gjj hoeft het in geen boek to lezen, I)
De ervaring preekt bet even goed :
Die 't wezen KAN en niet WIL wezen
Dat is de man die 't wezen siosT .

') PLATO'S Politeia, I. 18, 19
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BiJ DTI ~TEMBtiS . -- YRIJE YERHIEZUYQI~N,

BIJ DE STEMBtTS.
~PRAESTANT INTIERNA COLOR! "

is een goed en waar wooed, naar men zegt.
We leave ,t alone with its glory ;

Hier kunnen we er niet mee to recht .
't VAN-BINNBN moog goed zijn of slecht :
wij trekken het uit voor memorie ;
't Is uw HLBLR, waar de stembus aan hecht .
,Karakter maakt den Man", -- net zij
De Kleur maakt de Partij .

VRIJE VERKIEZINGEN .
Kiezen lien gxj zoudt BBaxEREN!
Lleve vriend, waar denkt gij aan?
Dat heeft niemand ooit gedaan.
w j VERKIBZ$x niet, wij wERBx.

oPVOSDZxo .
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OPVOEDIN( .
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Een bong paard rjdt men best, naar min verstand
let lossen teugcl, in een vaste hand,
Legg soma de kuiten aan, maar schaai s de sporen,
En k}jke rechts nosh links, maar tusechen de ooren .
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Die kindren groot brengt doet veel kwaad
Met xi$TS to geven, dan wat bast,
En v$EL to onthouden dat niet schaadt.
In beiden han bet aan de mast .
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ZOftG . - 'T GEZONI)K 00G . - DILNBN .

ZORG.
Zorg maakt den Man, en doet bezorgdheid zwijgen .
Hj die Been zorgen heeft, moat zorgen ze to krjgen .

'T G E7,ONDE 00G .
Is 't oog gezond : hat ziet zijn plicht .
't Goed ingeziene is haast verricht .

DIENEN.
Het sehoonste liefdewerk is 't slechts van God geziene,
Aa,nspraakloos dienen van 't moog viand ziju of vriend
Het schoonste Dienen, dat men thane
Vie niemand dient.

LIC LB8•A UT I)id LA gI1ALIT~ .

- U[tC YAIBNDLiJB LIIEG}T, RZ .
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LF DI~FAUT UE LA QUALITIt.
Meer hebben van bun deugd de font er b j,
Dan andren, vau hun tout de goede 4j .

DIE VRUENI)LIJK LIECT
Die vriendhjk liegt, kweekt vrienden aan ;
[Me liefdr jk waarheid zegt, heeft eerlaug aUgedaan .

NAAR SHAKESPEARE .
t Valt lichter twintig man getrouw de les to lezen,
Dan, voor een twintiget deel, daar zelt aan trouw to wezen .

7! B NNIs 18 YACUT. - WRE8DB BABMHAItTIG}HEID . - EGHIE UGLDL

,KENNIS IS MACHT ."
1.
,Kennis is macht ." Het zij ! Maar kennis kan
We! zonder w jsheid we~en, kundig man !
En, zonder wijsheid, maeht! . . . . Daar beef ik van .
2.
Kennis zij macht ;
De liefde is kracht.

~WREEDE HARMHARTIGHEID .
Uw broader vial. G}j hielpt hem op ;
Maar waarom deedt gij 't met een schop?

,C'1TE HULDE.
I3ij strooit een bloem op 's braven graf,
Die doet, waarvan 14j 't voorbeeld gaf.

EENS CHRISTENS ROEPING}.
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EENS CHRISTENS ROEPIN( .
Herboren uit den Geest, hot Nieuwe levee
In u gewekt, erkend, gevoeld Is daarmee niet den vw Behoud bedoeld?
Slechts zELFvolmaking u tot tank gegeven?
Gelukkige! geloof hot niet ;
Zie voor, zie om u, en behartig wet gij zietl
Kind van een I oninkrijk geworden,
1)at Uod in de AARDSCHE wereld sticht,
Ligt DAAR uw roeping, DAAR de plicht,
En 't week, waartoe gij u de lendenen to gorden,
De lamp to dragon hebt die u, voor ANDREN, licht.
Voor ANDREN -- Als Gods zon, die over boot' en goeden
Haar vriendlijk schijnsel komen laat,
Zich niet bezoedeld vmdt door 't Gok beschenen kwaad,
Vertrouwen wekt en liefde (bet vermoeden,
Ook door wiens hart onrustig sleet .
De kracht moot uitgaan, 't zout moot werken,
Uw woord verkwikken en uw handdruk sterken,
Uw geese zich mededeelen, wear gij gaat .

Onttrek, verberg u niet ; wean niet voor God to levee,
Wanneer ge U •zely' en Hem, en niet voor Andrea leeft,
in liefde zich voor al wet leeft en lijdt to geven,
Zie dear wet uwen Heer to volgen in zich heeft .
H j gaf zich aan de Wereld, SPIJT hear zonden .
En o s hear zonden, met geduld,
Had balsemen voor AL hear wooden,
Verwon hear Kwaad door G oed, beweende en DROEU hear schuld
0 \FEES als Hi}, gij die de ZUne weet to weezen!
0 DoE als Hij ; strek ook de hand uit tot genezen,
Verlossen, relni en en redden van den flood!
Dien ; breng verloornen weer ; ontsluit met zacht ontfermen
Voor kleinen en verworpenen uw armen,
Vertreed goon diep gezonknen, en verstoot
Geen tot u komende, as to grout,
Te vuil een zondaar flat go u zijner zoudt erbarmen ;
Drijf booze geesten nit ; veroordeel niet ; verschoon,
Verdraag, vergeef, doe wel die U bestrijden,
En duet de BOOZE mensch, de wijzs God u lijden,
Trek alien tot u met uw kruis en doornenkroon!
Voele elk wet snaren in flat Christenharte trillen,
Dat go in eons Brooders boezem draagt,
Loo Mensch met menschen, flat zij Christnen worden wiDen
En 't Werelddom, om u, near 't Godsr jjk vraagt .
[let Godsrijk kwam, komt, wart ; gij, help hot zegepralen!
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VOORUIT REANT%VOORDK VRAOSV .

De Hemel, die uw hart vervult,
Moet, in dit aardscf bestaan, jets hemelsch uit doen stralen
B j alles wet gij doet en duldt ;
De Hemel moet op Aa,rde dalen,
Waar ge, achter uwen Heer, de voeten zetten zult.
HBT GINDS'ZIJN trekt : het 4j! Gij doet het werk dims Heeren
Op Aarde en dient Zjn Raad, wear elke Wensch voor wjjkt
En zonder voor uzelf 't ,VSR sESTR" to begeeren,
Zoolang ge er, near dies Raad, voor andren „NOODIG" blijkt
Is dit de topping, o mijn God, die 'ic andren preek '
Ontferm u rn :jrier, die to zeer er aan ontbreek!

e

VOORUIT BEANTWOORDE VRAGEN .
,Ben ik mjjn Broeders h(~eder?" js
Gij weet, gij moet bet weten .
Gij vraagt near d' u bekenden plicht,
En voelt in 't hart het godsgericht,
Zoo vaak gij 't wilt vergeten .
,Wie is mijn broeder?" Voelt gij 't niet .
MEN8CH , aan uw MENSCHLIJH harte ?
Gij voelt het, gij , die 't nooit verschoont
In hem, die 't niet gevoelt en toont
Bjj uwH vreugde of smarte .

FKIKUA . - VIJFTIRN JAAIt.

FRIEDA .
De lokken danker, de oogjes blauw,
Het voorhoofd blank, de wangen blozend,
let neusje recht, het mondje nauw,
Het stemmetje lief koozend,
De handjes fijn, de voetjes net,
Zoo vlug van ,tred,
Goo buigzaam ljjf en lede i
Zoo klnderlijk tot heden !
Haar moeders trots, haar vaders lust,
Als, innig opgetogen,
Hun blik op 't lieve meisje rust,
Hear mond die zachte wangen trust,
Zijn oog haar staart in de oogen !
L3 'n grootvaar, die haar gadeslaat,
Wenscht, zonder jets to zeggen,
Haar, daar zijn hart naar boven gaat,
De hand op 't hoofd to leggen . . . .
0 bloem van dertien jaren,
Moog zonne en wind u spay en!

VIJFTIEN JAAR .
Als levend goud, als zonneglansen, stroomen
Uw lokken langs uw hals en schoudren af ;
0, Haast u niet haar golving in to toomen!
Gees kunst verfraait wat u de hemel gaf,
En 't schoon is bij eenvoudigheid volkomen.
Al vmdt ge u groot : voel dat gij jong zijn meugt !
Blfif ons nog lang 't aantreklijk beeld bewares,
Der vroegste, der nog kinderljJke jeugd ;
Geniet, waardeer, verleng de korte jaren,
Wier zoetheid langst en onbeneveldst heugt!
Bet ,Juf'er-zijn met opgestoken hares
Komt vroeg genoeg en rooft u menig vreugd .
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BEWONDER NIET. - BART. - TE VEEL GEEST? - SPIJT .

G
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BEWONDER NIET.
,Bewonder niet, maar gisp!" is 't wachtwoord deter dagen ;
Spreek of gij 't zelf veel beter kunt,
En aan geen stervling 't voorrecht gunt
7jjn lezers meer dan g j u-zelven to behagen .

BART.
Bart is niet grif met elk zijn eer to geven ;
Hj 's boven 't loven, sehoon nlet boven lof, verheven,

(
e

a

TE VEEL GEEST?

C
r
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,Te veel, geest : ziedaar zijn fout."
Neen, hid dwaalt, diet daar vool houdt.
't Is to weiniq geest bezitten
Geest to toonen door to vitten .
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SPIJ r,

dlchters 1 eeklen WELGESLAAGVE .
De lauwer inoet vertrapt, dien men vergeefs bejaagde .

MISLuxTI~

MET TWEE MATEN.

--

PRAAT DAAR GIJ VERSTAND VAN HEBT .

MET TWEE MATEN.
,Godslasterl" k!" Hu ja, maar, wet hier alien zegt,
't IS PorZIE, mijn vrinden!
,En dit?" Ook Poi zIE ; MAAR men betreurt terecht
Er godedienst in to vinden .

PRAAT DAAR 31J VERSTAND VAN HEBT.
PRAAT DAAR gij VERSTAND van helot,
Opgeworpen geestverlichter,
Kunstbediller, lettrenrichter,
Die van boven afgeschept,
Meegeproefd hebt, meegelept,
Maar de kost niet hebt gegeten,
Niet doorvoed zijt van de spij,
Die bedachtzaam maakt en wigs,
Die het weten maakt tot weten ;
Die, welzeker! 6ok wet weet,
Niet noehtans wet weten heet,
Ook wet kunt, maar diet vergunnen
Dat uw beetren beter kunnen,
Wien gij driest het vonnis velt,
Naar een wet door v gesteld,
En een wijsheid geeft . te hooren,
Naar een glimlach hij geboren
En gedacht wordt aan 't recept
,Praat dear gij verstand van hebt!"
Maar gjj stopt uw harige ooren,
En volhardt op eigen trant,
Pratende near uw verstand,
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tiRSCRItIJVICNI~ G UICHT .

WCIITST(JKKICN ,iiKSCHIBT VOOR, IINZ,

I4ESCHRIJVEND GEDICIIT .
,BitscBai ;v~NU1~ gedlchten" - Tn den naam
Lit seeds het vonniH, ZOO zij then naar waarheid dragen
Een pen tot SCnn,DRRN onbekwaam ,
Moot iieh aan gees taafreeleu wagon.

f)TCBTSTURKEN ,GESCHIKT VOOR MONDELTNGE
VOOIWRACH7'."
Dicht, on-gescbikt voor vnor&acht, kan niet good zijn ;
Dicht, daa,rvoor sleoht l geschikt, is auders (Ian hot moot zun.

VEKTAALD GEDICHT.
AAN

Gij stelt uw Dichter hoog, maar staaft uw eerbied niet'.
Apol, door uw Vertolking, wordt Thersiet .

UITER$I'EN .

S

-

AAN FEN UIT VkLEN.

-

KUNST EN

KUNBJIC8 .
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UITERSTEN .
1k prijs geen Kunst, waarbij 't Geduld
Een al to groote rol vervuii.
1k eer ge~n Kunst, hoe hoog vereerd,
Waaraan bewijs van zorg mankeert .

r~

r

S
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AAN EEN UlT VELEN.
Gij kladt, kiets, smeert, en t heeft effect .
Zoo dit den schilder inaakt, 4jt gij 't volstrekt .

s
S

KUNST EN KUNSTJES .
1.

u

G

~

Die van de Kunst moet levee, volgt al vaak,
Zijn eigen niet, maar d'algemeenen emaak,
Wordt kunstenmaker, dwazen tot vermaak .
En stelt zich, voor wie wi s is, aan de kaak
J
2.

~~
S

meet dit, die 't Kunstje, niet der Kunst uw krachten wijdt :
De guest is eeuwig, maar het Eunstje heeft zijn t}jd

a
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NEC ULTRA.

•

EEN NIEUWSTL

S

S

NEC ULTRA .

y

Let trouw op 'teen iJ KUNT de kracht die g1 J bezit.
Bekwam gebruik versterkt een hand .
Slechts onverstand
Wil 't onbereikbre en - reikt eon arm uit lid .

C

EEIvT NIEU WSTE .
l.

J

~'

Het is nosh duit8ch, nosh dicht, nosh zin,
Wat gij ons brengt to voren,
Maar wanklank, ontaal, niets daarin
Voor hart of voor verstand, zoo min
Ala jets daaraan voor de ooren .

S

„Vonde1s Maecenen plachten op zijn oerzoek
scherp to letters op het Duitsch, op het Dicht, op
den Zin."
BIiAKDT, Levers Van VONDEL.
2
Natuur en Waarheid wilt ge in prone en poezijEn - komt to voorschjjn met eon nieuwe Kunstla4j
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T&

TE .
Bij schrijyers, teasers, redenaars,

1.
TE

DIEP .

't Moet een geleerde zjn, geleerde man!
Die, waar g j leert, van u jets leeren kan .
2.
TE LANG.

Goad -- maar to tang. Het sticht niet, maar vermoeit
Te tang wit zeggen : uit zijn kracht gegroeid .
3.
TE VEEL.

Te veal, to vol, to r jklijk, en to breed .
wij moisten 't wet , dat g}j zoo heel veal west .
4.
TE HOUD.

't zij duidljjk en zoo klaar ale koel :
'k ersta maar half, waar 'k niets b

voel .

5.
TE DROOG .

V.

Green muizenmaa1tj~ d lacht one aan,
Hoe deugdlijk toegereed.
Wat in de keel stoof, last men staan,
En waagt geen tweeden beet.

6
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6.
rE

Moo!.

Met bloemen ben ik niet gediend
En beelden z}jrL maar beelden, vriendl
1k vraag u voedsel, merg en pit ;
Of ga voorbij , of geef mjj dit .

TE FEL.

Sterk is uw woord, maar treft zjn doel niet licht ;
Zwaar uw geschut, maar veel to hoog gericht ;
De laag beret los en dondert near behooren . . .
Gasp steep geraakt, en kruit en kracht verlorenl
8.
TM DAUS.

Uw vuurwerk schittert, baldert, kraakt
't Schiet pij1en uit en bliksemvuren ;
1k word verrast, verschrikt, vermaakt ;
1k eta, zoolang het blinkt en blaakt,
Mj ~ de oogen uit het hoofd to turen ;
1k o1a het ale betooverd ga . . . .
Op eens is 't uit, en - last nets na.
9
TE

MACS .

Wel lengte en breedte, maar geen diepte of hoogte ;
(teen golfje of rimpeling ; een stadig waterpas ;
Gesneden brood, dat geen gebrek heeft den zjn droogte,
h n ook wel voeden zou, indien het eetbaar was .
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u
KUNSTELOOS .
Laat een kunste!ooze kunst
Die verb}jstren noch vervoeren,
Die geen eer bedoelt of guest,
Stil en zacht mijn hart ontroeren,
Tot de diepste sneer er trill',
Of zij wil of niet en wil !
Maar het hartelooze hart
Met gevoel en waarheid spelend,
Van een nagemaakte smart
Of gedroomde liefde kweelend,
Krijgt nijn oor niet voor zijn lied,
Of het kunstig zij of met .

C
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VOLKSGELOOF EN VOLKSVERHAAL.
C

FOLKLORE.)
Bronnen : E. HANDTYANN, Was auf markzscher Heade spriest . L A. W. SLOET .
De Dieren en het f ermaansche Volksgeloof, en De Planters en het (ermaan.
uhe Voiksgeioof. HENRY J . BARKER, Very original English as written
by our little ones at school .
I.
DE DOORNAPPEL . DOLAPPEI
Datura, Stramonium .

S
v
C
S
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3e Kennisboom, waarom de Slang hear bochten
Geslingerd had, toen zij den Menseh bedroog,
Moest op Gods week verschromplen en verspochten,
Zoo laag gedaald, ale eenmaal schoan en hoog .
Een gifetruik thane, met stekelige bladen
En bloemen, die bedwelmend opengaan,
Met vruchten, dicht met doornen overladen,
Ale drakentanden scherp, en zonder vlecech daaraan,
Een klokhuis sleehts, gevuld met zwarte zaden,
Dol-korrels, die near nieuwe rampen steers .

VOLKSGILOOF EN VOLKSVERHAAL.

Wee , die ze proeft ! Zjj dooden of verdooven ;
En de appel, die werstandig waken" moest,
Versuft, verstompt, verbijstert, en verwoest
De denkkracht, waar z}l 't levee niet kan rooven.
Die midden in den hof van Eden stood,
De vuilnishoek, ziedaar zijn erf en grond .

II .
DE LEVJENSBOOM.
Thupa.

S
S

Onwelkbaar groen , heeft n4j eens En gels hand,
Naar Gods bevel , op Adams graf geplant,
Van Eeuwge liefde en levee onderpand .

MAAGDELIEFJE.

In Duitschland, Marienbitimchen, Erdstern .
Bellis perennis.

C

Y

Waar de Engel tot Maria had gesproken,
En z}j ontroerd en peinzend nederzat,
't Ootmoedig h®ofd op hare borst gedoken,
Hot hart zoo vol , het oog van tranen oat,
Zag ze aan haar voet, eon leeve bloem ontloken
Alomme waar een traantje had gespat ;
Eene kleine ster van good, met zilvren stralen,
Omschemerd van een zachten rozeugloed .
En als 4j , over bergen en door dalen,
Zich, vol van hoop, naar hare Nichte spoedt,
Ziet ze overal die zelfde bloempjes stralen.
9

VOLH$I ELOOF' EN VOLKBVERHAAL .

,Star Jacobs," denkt ze - * die de Wereid lichten moat" .
En Binds! wear is in alle wereldstreken
Eenplekjen of een t}jd zoo bar en hard,
Dat Maagdelief" niet nit hear knop zou breken,
1 n 't Aardsche Sterretje" niet spreken
Van Gods genade en een eenvoudig hart?

IV.
DE ELZE.
Alnns glatinosa .

Geen speller, Teller, heller gio~d
Dan 't Elzenhout ontgloeien doet,
En geen van korter duur .
Pee, die bid Elzevuur
Verkleumde laden warmen moat,
Dear beukenblok en eeken
Den armen hale ontbreken!
Geen vruchtbrer grond voor ongediert
Dan 't broekland, waarin de Elze tiert,
En in hat brakke sljk,
. Der draken klauw geljk,
Zj_i~ n kromme slomme krauwels steekt,
Wear padde en slang hear broad in kweekt
En duizend voile wormen
Hun vieze klitten vormen .
Geen narer bosch den 't Elzebosch.
Dear, blijkt wel, is de duivel los.
Wee, die er in verdwaalt,
Gedachtloos toeft en draalt!
Voor de oogen danst hem gikkergloed;
Een tintlen vaart hem door hat bloed,
Van boven tot beneden,
Met jeukte aan al zijn laden .
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Vanwaar dan de Elze komen ma~g ?
Geen Schepsel van den Derden Dag 3
Geen dierbaar Godsgeschenk 1
Maar, op des Boozers weak,
Uit borstals van hat Zw jnenheer,
4 meer,
Gesmoord in 't Galilesche
Aan de oevers opgekomen,
Om hem als hout to vromen .
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V.
DE WTLG .
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Witte wilg, Schietwilg, Knotwilg, Bindhont.
Salsa albs .
De Wilg, nog laag, was in den hof,

Waar 's Heilands bloedzweet vloeide in 't

Waar gears discipel waakte,
Zijn angstgebed ten hemel reel,
Enhj ,verhoord word uit de vrees" J n als de bende naakte
Met kracht verlangende om to zien,
(En niet terug to bllivan
B j 't voorrecht der Olijven)
Wat hier geschiedde en zou eschien
Schootop om 't we1 to aanschouweu .

"~

stof,
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j
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Daar ziet 14j flue
Den Judaskus,

Bij 't weemlen der flambouwen, Daar, hoe de heidensche soldaat
De ongure hand aan Jezus slaat
En - moat hens dit gebeuren?
Hem takken tilt komt scheuren,
Wier tw';gen h}j tot banden windt,
Dat h die heilge handers bind',
De to dien zelfden stonde
Nog heelden Maichus wonde,
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Onwillig deelene in die schuld,
Van schaamte, gramschap, smart vervuld,
Laat, droevigste der boomers,
H}j dikke tranen stroomen,
Tot knobbels stollende op zijn trunk.
Terstond vergrijst zijn bladerpronk,
Als 't hear, to berg gerezen
op een verwrongen wezen ;
Zlln wonders, slecht genezen,
Vervormen zich tot knoest en book En wear uw oog nadezen,
Aan d' never van een vaart of vliet,
Een wreed geknotten schietwilg ziet,
Gehavend en gesehonden
Door steeds vernieuwde wonders,
En, schoon geen wind zich merken den,
Door zijn verschrikte blaren
Opeens een siddring varen . . • ,
Dien heugt Gethsemane .
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VI .

(

HET ROOD BOR$TJE .

Och, last mijn nestjen ongeschonden!
'k Verkoel den durst
Van die versmachten om burs zonden ;
Een bloeddrop nit uws Heilands wonders
$leurt mj de burst .

a
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Ik beet de punters van de doornen
Om 't heilig hoofd
Van Gods gekruisigd' Eengeboornen,
Wien, met de schaar der uitverkoornen,
Al 't schepsel looft.

+~

Met onbegravenen bewogen,
Vie hen verdoem !

•

En dek hun eaonl ' loteen oog
g erg
Met bled en bloem .
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VOLHBG}ELOOF EN VOLBSVERHAAL.

Zoudt g

kwaad does, m}j verjagen,
Die niemand deer?
Ik zal m j weren noch beklagen ;
Maar ach I voor U in al uw dagen
Geen voorspoed meer.
j mU

VII .
DRIEVULDIGHEIDSBLOEMPJL .

Viola tricolor.

,Om n4j to zaamlen wordt een akker platgetreden,
,Ears spruitende oogst vernield, en 't brood der armen duur
,Drievuldigo! verander m }jn natuur,
Ontneem mjl een van mJi'n bekoorlJi'kheden!"
Door 't Ruikende Viooltje') is dit gebeden ;
Z jn bidden ward verhoord en, erode dot uur,
Is, waar bet stood, 't Driekleurige opgetreden.

VIII .
VEHGEET MIJ NIET .

M,rosotls palustris .

Een Bruid en Bruigom traders
longs groenen oeverzoom ;
Een struik vol blauwe bloenipjes
lag wieglende op den stroom
_)Viola Odorata .

VOLK8GEL00F EN VOLEBPERBAAL
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De Bruigom leest de wenschen
in de oogen van z jn Bruid,
Knelt neder, bukt en rekt zich
naar 't dobbrend struikjen uit .
Het struikje ontw}}ktzun pogen
en wil niet zjjn gevat ;
Toch gr}jpt 14j 't, maar verreikt zich
en stort in 't stroomend nat.
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Reeds zinkt hij voor hare oogen
in de al to die en vliet,
Maar houdt de bloemp~es boven,
en roept ; ,Vergeet m nletl
De btoemp ~•e s komen zachtjes
gedreven naar den karat ;
Het Bruidje knelt ter neder,
en gr jpt ze met de hand .
zij brengt er aan haar lihhen,
•
z j drukt er aan
ar hart,
Zh vlecht er door haar lokken
met onvertroostbre smart .

l
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Nooit zalalien
zij hem vergeten,
nog dat hart behoort,
Nooit anders 't bloempje heeten
dan naar zijn laatste woord .
a
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VOLI~SVERHAAL,

CHICHOAEI,

Cichorium Intybus,

Er ward een arms R:dder
door Vorstelijk Blood bemind ;
Maar wreede KoningouDERs
weerstreefden 't KoningssxED .
De twee Gelieven vloden,
maar vondeu hulp noe,h heal
Eer z de grens bereikten,
bereikte hen de Beul.
Met ednen

maaide
hij 't hoofd des Minnaars af,
En dolf met d' eigen, zwaarde
hem dan en dear een graf .
Ewaardslag

,Nu breng ik", sprak de wreedaard,
,tT tot den Koning wear,"
,a Neen !" sprak dy Prinsesse,
„dat doet gjj nimmermeer."
En vellende op de knieen,
voor hem niet, maar voor God,
,Hob deernis," smeekt ze, ,o Hemel,
met mijn rampzalig lot!"
,Last, last m

eeuwig blijven,
waar hjj in de aarde rust,
,Die al mjjn ear en r}lkdom was,
en heel mijns levees lust!"

Dear voelt z}j aan den bodem
haar knieen vastgekleefd ;
Dear is se een plant, geworden,
wier bloom ten hemel streeft ;

u
;
VOLKSGELOOF EN VOLKSVERHAAL.
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Die in haar bittren worte(
haar smart in de aard versteekt,
Maar van de TROUW van 't KOVINGSkind
in t BLAUWE kroontje spreekt.
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GOTTLOB •$ ERG.
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Thurmgen

,(odlof!" sprak de Ridder, en kuste zijn Bruid,
Tot den top in zijn armen gedragen ;
Maar zjn kracht was verte erd, en zjn adorn gmg tut,
En voor 't laatst had zijn harts geslagen .
,Ach, to duur was de prijs aan de wreedheid betaald!"
Gilt de Jonkvrouw, met doodsbleeke wangen,
,En de bruidskrans voor mil door uw hefde behaald,
Zal verdord op uw wapenschild hangen ."
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Die Sage erzahlt : Emst habe Ludwig der Bdrtige auf der Schauenl nrg
emn grosses Feed veranstaltet . Zu demselben sei auch em longer Ritter
von riesiger Karperkraft and emn Edelfraulew, dessen Geliebte, and deren
Vater geladen gewesen . Letzterer, des basher dem Ritter die Hand der
Tochter versa t, habe zich durch Zurathen des Burgherrn endlich bereft
r
erkltrt, den litter ~1s Tochtermann anzuerkennen, wenn er seine Braut
a
in einem Laufe auf semen Armen bas zur Spitze des gegeneber liegenden ~
steilen Ber~es (Gottlob) trage . Diesem Begehr habe jener auch Folge
a
geleiatet. Mat der lebenden Berde am Ziele angelangt, habe der junge
t
Matter freudenvoll ausgerufen ; Gottlob!" Dann aber eel er pl8tzlich todt
zu Boden gesunken . Der Berg sei aber fortan „Gottlob" genannt worden,
r
well dies das letzte Wort des sterbenden Ratters gewesen
a
Rxca,&BD

ROTH, Eiiedrichroda

and seine

Umgebung, Gotha 1838, a . 62
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WARTBURG .

DE WARTEURG
De Wartburg op ziln steile rots,
Tot groote dingen uitverkoren,
Ziet neer op 't eeuwenheugend bosch,
Dat ,Winfriecl van z n hcht deed gloren
Als hid, van eedlen toorn bezield,
Den reuzig' eik had omgehouwen,
Dlen t heidendom vooi heihg Meld
En eerde met een blind vertrouwen,
En met z}jn onaf keerbre hand
Bet ChristenKruis in plants geplant .
Die Levensboo .n had, mild en sterk,
Z n wortlen diep in de aard geslagen,
In ~huringen der Christenkerk
Drie eeuwen reeds zijn vrucht gedragen,
Als riddermoed en vorstenmacht
Den bergkop koos, de huizing bouwde,
Waar vorst op vorst van een geslacht
Den landgraafszetel drukken zoude,
En in z~jn laatst' en koensten noon
.
Ontwaakt ways de adem des gezan s
En over Duitschlands kindren vaardig ;
De bosschen door, de bergen langs,
Weergalmden liedren hunner waardig.
Wat dag, , als voor 't verzameld hof,
En van zjn piaal en pracht omgeven,
(lean wedstr}jd slechts om ear en lof,
Many heete tramp op dood en levee
Per Oudste Duitsehe Dichtren faam
Voor goad verbond aan 's Wartburgs naam !
D'aar heeft de hedge Elizabeth,
Uit Bongar}jen opgekomen,
Baar levee naar de liefdewet
Geleefd, ten voorbeeld alley vromen .
D~ar, kwam zU de armoede in haar stulp
Met troost en weldoen overladen,
Daar, nodes liefde haar to hulp
Met wonderkracht en wonderdaden,
Als zij 't nit schroom ontveinsde brood
Tot yawn omsehiep in haar sehoot .
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DE WARTBURG .

De Christenwereld stood in vuur ;
De felle vlam was hoog gerezen . . . .
Wat dienst heeft toen uw stifle moor,
Mijn burcht! der zake Gods bewezen,
Ala Jonker 3org, voor 'a Pausen vloek
l+:n 's Keizers ban bjj u verborgen,
Zjjn ziel zette op der Boeken Boek .
Van buiten vrees, van binnen zorgen ;
Een strijd, in de eenzaamheid der cel,
Als de uwe, Aartaengel Michael!

a

,Een vaste burcht is ooze God,"
Vergankl jk al wat menschen bouwen ;
De tijd ontziet een ridderslot
Zoo wemig als uw boersche schouwen.
Maar schoon zijn vroeger glans verdween,
Sinds 't afscheid van zi n hooge lleeren,
Zjn torens en zijn vastigheen
Zich sloopen voelden en verneeren :
De ontzagbre hoofdbouw bleef gespaard,
En wachtte op Meesters zijner waard .

Roem, grijze burcht! de w}jze guest
Der nieuwe Meesters u beschoren,
Met koningen van elke kunst
Tot uw herschepping saamgezworenl
Wat good, wat vorstelijk gezag,
Wat geestdrift voor bet Schoon vermogen,
Met eerbied voor den vroeger dag,
Straalt uit hue werk voor hart en oogen ;
Wie en wat ooit uw sieraad was,
Riep 't als een feniks uit zijn asch .

Hoe trekken rinds, bij zomerdag
Om uw herboren glans to aanschouwen,
De scharen uit van . isenach .
En zien uw Riddren, Vorsten, Vrouwen,
Uw lieve Heilige, in haar deugd
En ljjden, door 't pengeel herleven,
Der oude t jden smart en vreugd .
En ernst en jok aan 't licht hergeven ;
En in 't onschendbaar , Ridderhuis,"
In al haar eenvoud, Lathers kluis!

J
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DE WARTBURG .

Met walk een hart en harteklop,
Gaat, God zj lof, nog ongebogen,
Mjn g4jsheid mee tar beevaart op,
En ziet wat alien zien met de oogen,
Maar in den geest, met diep gevoel,
Ter eerplaata in de Hooge Woning,
tip hear groothertogii ken stoel,
De Zuster van n4jn laatsten Koning,
Wier vorstelijl; hart, als ieder weet,
Zijn Volk zoo min als Hem vergeet .

Augustus 189L
In bet Thuringerwoud.

TOELICHTING.
1. Winfried. Bonifacius, de Apostel van Duitschland genaamd. 680-765 .
Reuxige etk, De „heilige eik viri Geismar ."
2. Vorstap vorst van fin geslacht.
De Wartburg werd waarscbajnlijk tusschen 1070-80 door Graaf Lode •
w;k den 3pringer gebouwd, en bleef tot den dood van den laatsten van
zgn Huis de verblijfplaats der Laiidgraven van Thuringen Deze lactate
was Hendrik Raspe, die zich door Paus Innocentius Iv tot bet aannemen
van de Roomsche koningskroon, tegenover Frederik II, verleiden liet.
3. Seete tramp op dood en lever .
De z. g. Wartburg •kr>jg, 1206 of 1207 ; hoogst ernstige wedstrijd onder
Landgraaf Herman, door de voornaaniste dichters van diep bloeitijd
der iniddel-hoogduitsche poezie aange can, en in een ometreeks 1300
ontetaan middel-hoogduitsch edicht (hriee van Warts urg) bezongen.
4 . De heihge Elizabeth : dochter van den Hongaarschen Koning Andreas,
gemalin van Landgraaf Lodewijk den Heilige, noon van Landgraaf
Herman .
Hear voorbeeldeloos en bouen vermogen weldadig lever deed velen
hat hoofd schudden en kon ook de berisping hears gema.als iiiet altijd
ontgaan . Het worth verhaald dat zip eenmaal met een korf vol leveesmiddelen, voor hare armen bestemd, en onder hear kleed verborgen,
den Wartburg afdalende, door den Landgraaf ontmoet werd, die hear
met bli41kbaar misnoegen vroeg, wet zip dear wader wegbiaeht. „Rozen,
mijn have broader!" antwoordde zij, en als de Landgraaf nu met eigen
hand de korf opende, wa,ren de apijzen metterdaad in rozen veranderd .

CIT EICHENDOBFF '8 „WANDIBND$N DICHTI R .

(

•

95

,1

Lathers verblijf op den Wartburg order dozen schuilraam
duurde van 4 Mei 1621 tot S Maart 1522 . Daze tier maanden waren hem
genoeg om, bg veal anderen arbeid, zijn grootsch werk voor het, duitaehe
yolk op to zetten, en hat daarmede tot de vertaling van geheel hat
Iwieuwe Testament en de Vhf Boeken van Mozes to brengen . Onder hoe.
veal hchaamslijden en zielestriad, weet men.
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5, Joi~krr Jorg .
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t . Afschnd van zi n hooge Heeren .

~s

hij, door

In 1440 hzeld de Wartburg op de zetel zijner bezitters to z n, en ward
dezen verwaarloosd, met den door een kastelein of slotvoogd
hewo«nd . De terms warden tot een toe gesloopt, en de stamen wa,llen
door houten overdekte verdedigingsgangen vervangen,

,~
~
~~

l eAs~ers.
IIet was de kunsthevende
'
Barel Alexander, Groothertog van Sakeen
Wetmar, door wren de grooteche uit- en inwendige restauratie van den
vervallen Wartburg surds 1835 overlegd, in 1847 aangevangen en krachtag
doorgezet ward.

,~P~

7 . ~lipuwe

8 . Radderhuis.

De van den eigenlijken Hofburg onderscheiden Yoorburg, bestemd tar
huiaveeting van een gedeelte der Dienaarschap, en tar herberging van
vreemde Ridders .

9. De Zu9 }er van mjjn laatsten Konzng.

S
•

Wilhelmma Maria 9OPH[A Louise,
Princes der Nederlanden, gemalin van den Groothertog van Saksen
Weimar Eisenach ; wier werkdadige belangstellmg in haar Vaderland
b~ alle gelegenheid krachtag bhjkt

a

„I
a
'~

Voor uitvoeriger tdelichting op alle punter, zij hat mij vergund to var .
wijzen near myn proza-opetel De WAeTBUxG, Yerscheidenheden, meest op
Letterk. Geb. lie deal 2e dr . bl. 161-1~~
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UTT EICHENDORFF'S * W ANDERNDEN DICHTER ."
1k weet niet, wat dat zeggen will
1k treed min huisdeur uit, heel etil ;
Terstond vhegt dear een leeuwrik op
En jubileert uit vollen krop ;
Het gray t de bloemen aile' ear
Staan net juweelen en paarlen in 't haar ;
_

R~

^~
r

u
~

96

DUIT$CSZ Y$LBN .

AFSCHBID N1 M1 N .

De hooga pope!, 't gonden graan
Vangt buigingen en dieuaare aan ;
A1s bode melt me een beekje voor ;
En giuur ik tuesehen 't lommer door,
't Veld kijkt to stilts naar mia nit,
Ale ware 't mine, lieve, bruid.

DUITSCHE KELEN.
Bet mazikaalste yolk der wergild beeft jets rears:
Zb zlrGEN lofi jk , maar hun SPR$SBN is barbaarach.
Hun spreekatem raspt, kraakt, knarst en doet uw ooren p n :
Run zangstem, rijat ; gjj welt in 't land des Beds to zijn.
op rein, na bet bnwonen saner godsdienatoefenwg .

AFSCHEID NEMEN .
Een afecheid voor altijd moat schieljk zijn en kort ;
Het mag geen eenwigheen nit oogenbhkken woven,
Noch in een uurglas, dat zijn laatste zand verstort,
Die laatste korlen door getraan aaneen doen kleven .
Byzoa .

.\5rcri ;
ll)ZI3
. Tli9aAl
TTU't'i$11
.
-- LUUP1iK3 .
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DEBATING.
Spiegelgevechten 4jn wel aardig, maar pas op,
Dat'tdrift
hartstocht niet van lieverlede ontbranden'.
Wordtenkat'essp
el, en kost wel een bebloeden ko p,
~
Llkander, nit a grail, tot oefning, aan to randen .
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TEETOTALISM .

SG
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S

Maatregel van GRH&SLE OHTHOUDIL(a is niet kwaad ,
Waar zelf beheersching faalt tot houden van de meat,
Voor de echte wear een prjjsl}jk surrogaat.
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S
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SG
SG

LOOPERS.
,Zelfs goon TWEE BLAADREN AAx EEx soon volkomen
,Elkaar gelijk 1" herhaalt gij honderd keer .
Maar, mag ik vragen : is de proof genomen,
En ate1t zh wet voor alles evenzeer?
Ook voor Twxa DRUPPLEN WATERS, waarde heer t
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OPSCHRIFTEN .

POPULAIR G ESCHRI F, ENL.

OPSCHRIFTEN.
Een PROEVE noemt g}j 't ;, en geeft alles wet gj hebt!
Een STUDIE ; ma,4r z~~ schljnt van boven afgeschept ;
Een FANTAzIE ; ma,ar met Verbeelding, Vriend!

Zijn we, als 't op Oordeel aankomt, slecht gediend ;
Een CAUSERIE! Onschuldig tijdverdr}jf ;
\Vat spelen van den geest, en niet to veel om 't ljf .

r

POPULAIR GrESCHRIJF.
Ja, kennis wordt VERSPREIV, maar ook BEVORDEED ? Ach,
Feel HALVE kennis vindt hear man van dag tot dag .
De drift van de aanvraag eischt min grondigheld den jjvers
Van lezers de overvloed verlaagt het peil der schrjvers .

VERANDERING ZONDER VERBETERING .
Ten onrecht heette 't RUGGEGRAAT ;
' t Moet Wezen WRRVRLHOLOM ! . . .
De rechte naam brengt weinig bast ;
Die krom zjjn blijven krom .

;~2~ ~~/?C~~?~?C~`i?C~a?Cnf~C~?~?C~Ci I~C~s?Cr2~a?~?~? a~a
TIJD IS GELD. -- TWEE, SEN . - ZOO ZIJN ER .

TIJD IS GELD.
,Indien t jd geld is, als ik daaglijks hoor herhalen,"
Zegt de insolvente man,
r Wat klaagt mijn huisheer dan,
,Zoo 'k hem betaal met Uitstel van betalen?"

TWEE, EEN.
,Die Twee zijn Een". 'k Geloof bet graag ;
Maar wat voor Een ? Ziedaar de vraag.

Zoo

ZIJN ER.

In de ongerechtigheid verheugt ge n . Zwarte vlekken
In die men eert en pr jst to ontdekken
Bedroeft u niet ; g }j asst op kwaad .
't Is voor de nieuwe klok, die gig gaat gieten,
Gewenschte spigs . Hoe zal uw hart genieten,
us zj door stad en land haar wanklank hooren last!
.
Is ' t WAARHEIDSLIEFDE . of GROOTH&IDSHAAT ?
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EIsN ,G1JTACHTBN "

UIT ULT LARD DBR HUFRLANDB, ENZ .

EEN ,GUTACHTEN" UIT ,BET LAND DER HUFELANDS .
De baste dokters ver in 't rood,
Die nooit betrapt z~ yjn op een flater,
Zen, in collegiaal verbond,
Dieet, Beweging, Lucht, en Water.

VOOR WIE GEDIJEN WIL .
Niet wat gjj slikt, maar wat gtj kauwt,
Niet wat gll eat, maar ook verdouwt,
Sterkt, voedt en werkt .
De rest benauwt.

HIJ LEEFT NIET, DIE NIET LEEFT MET GOD .
H}j leeft niet . die niet leeft met God,
Hid draagt z}jn lot ;
H j doet z>jn werk ; h}j spilt 4n krachten ;
Half smaakt hl) 't hem gegund genot,
En dubbel 't feed,
Daar h j niet west,
Hoe hjj 't moat duiden of verzachten .
Hj ziet wat hem onmisbaarst scheen,
Pat liefst en dierst was boven alien,
Wreedaardig aan z jn z"de ontvallen,
En bljjft van lieverlede sheen . . . .
Heet dit leven? Neen.
Gjj leeft niet, maar gij sterft daarheen .

VERWEnsDE!

AAN EEN TACHTIGJARIG VRIEND, FNZ .

10I

A.AN EEN TACHTIGJARIG VRIEND, MET NOG ALTIJD
ONGEWAPENDE OOGEN.
Het schoolkind, tot Bewaring van 't gezicht,
De ,jonglingscbap, b j zwaren Studieplicht,
En de ouden, om Verduistrlng van bet licht
Der oogen, dragen brillen, sterker, zwakker ;
Maar Gjj, omringd van een Gebrild Euroop,
Vervolgt, steeds zonder bril, uw levensloop ;
Uw blik blijft vast en wakker ;
En vriendljk cok, gelijk dat vriendljjk hart,
Pat deelneemt in ons alley vreugd en smart,
En u den Dood, door vrees noch zorg benard,
Doet onder de oogen zien a,ls een vertrouwden makker .

10 Oct. 1891 .

VERNOEMING .
't Heet Werk •k racht flu ; 't was vroeger Werkzaambeid.
Ben Deugd wordt tot Natuur teruggeleid.
Uw Luiheid is geen Ondeugd, lieve man !
Werk-zwakheid is ze, als niemand helpen kan .

TWEE1 RLEI OORZA AID.
Ontzag voor meerdren maakt verlegen en bedeesd ;
Ook Eigenliefde, die 't geringste stootje vreest .
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LEEREN EN LEEEEN . --- BEGELEIDIN4. - WErEN!

LEEREN EN LEEREN.
Leer zelf uit boeken veel ; mean wear gig andren loom,
Doe 't zonder book, zoo gig succes begeert •

BEGEGEIDING.
Noem goon tang hot zang-versmoren
Onder muzikaal ~eraas
Van getik, gestrijk, geblaas
'k Wil de stem des menschen hooren,
Dear een mcnsch1 jk hart in klinkt,
Dat verstaan doet wet bet zlngt .
Overschauwd door struik en heester,
Homt de bloom niet tot hear recht ;
,Alley w}jsheid" west en zegt :
,Die een meat neemt, neemt een meester ."
On-geholpen, on-verdrukt,
Kijze 't lied dat m j verrukt !
„Allen wffMeid ." Het is een den Lords Russel geweest, die de spreek •
woorden gequahfceerd heeft als the Wisdom of all, the Wit of one" .

W ETEN.
Veel kunt g}j weten, stervelingen !
Maar en ding moat , gij niet vergeten
G i kunt van GEU ding ALBE9 weten,
Eer ge ALLES west van ALLE dingen .

YEEDRAAGZAAMIIEID . - VALOUR Is VALUE . - AAN ARAHINTA.

VERDRAAGZAAMHEID,
Verdraagzaam zjn is niet genoeg.
't Racwr niet to erkennen
Van hen die anders denken, is het sehennen,

VALOUR IS VALUE.
CARLYLE.

Mannenmoed is mannenwaarde.
Die zijn vreesniet overwint,
Words een wj~f, of bl jft een kind .

AAN ARAMINTA.
Zet, lieve maid, die eerzucht near ;
Hoor naar den raad, dien w}j u geven ;
Haak naar geen wetenschapplijke ear ;
Geen valsche lauwer zij uw streven ;
Bezoedel niet uw blank gemoed
Met geldbedrjf, of koopmans-treken,
Geen ambtezorg koste u vleesch en bloed,
Of mag u met haar doornen steken .
Geen „ruimer werkkring!" trekke u aan ;
Uw ankle roeping is bekoren .
Laat vrij den man, wien 't niet zal schaan,
Zijn stem in 't openbaar doen booren .
Uw invloed komt niet met gedruisch,
In middlen lieflijk en in weep ;
Uw werk, uw ear ligt in uw huffs,
iTiet als was grootsch, maar ale een zegen .
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GFEE~N AFG4UNST .

V'ersmaad een wedstrijd met de mans ;
Uw zaak z" n '~ levens HooGSTE goederen ;
De vroomheid in hear zachtsten glens ;
De liefde, en 't stemmen der gemoederen .
Ons HART to winnen, to verstaan,
in al waar~oor het klopt to deelen,
Ziedaar den weg dien ge op moet geen
Niet, zelf een mannenrol to spelen .
Dan, near den aard van uw geslacht,
Regeert gij , wear g}j MOOGT regeeren.
In uwe zachtheid is uw kracht,
Uw eer, in ''t niemands lof begeeren .
't Eenvoudig werk der LIXFDE zal
Meer goeds bestaan den 't ongewoonste ;
Gij maakt gelukkigen, van al
Wat menschen kuinen, 't beste en schoonste .
Bederf hot met geen mannenwerk !
't Ontsiert, mismaakt, ontw}'jdt de vrouwen,
Gel jk een' priester van Gods kerk,
A] hande) hoofd kantoor to houen .
In hoofdzaak near het Engelsch
van een Ongenoeinde.

GEEN AEGUNST .
Geen afgunst meer, geen afgunst meer,
Dat zou de hemel wezen !
Geen afgunst meer van iemands eer
Te voeden of to vreezen!
Geen jalouzie van grooter goed,
Van hooger rang, van witter voet,
In iemands hart to lezen !
Geen oog dat boos is, wear God mild,
God GonLIJH is in 't geven,
En on-verdiende gunsten spilt
Aan die zijn wil weerstreven!
Goon n jd eens Azafs, wien 't verdriet
Dat hjj der dwazen voorspoed ziet .
Op weeldes top verheven!

DANK EN ONDANH .
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Geen wrevel, als aan de Oudsten Zoon
Den moed gaf van to toornen
Om 's Vaders liefde en vreugdbetoon,
B j 't weerzien des Verloornen!
Geen wrok, die moeilijk toe kan staan
Dat laatsten boven de eersten gaan,
B 's Hemels uitverkoornen !
Geen afgunst maar! - Barmhartigheid,
Ontferming wordt gevonden,
Met tranen , wear de ellende schreit,
En balsam voor hear wooden
Is even hartelijk steeds de vreugd,
Die zich in andrer hail verheugt,
Uw deur voorb j gezonden?
Mijn ziel, bestr d wet gij verfoeit
Nog starker den voordezen!
Een giftig kruid dient uitgeroeid
Met wortelen en vezen .
Geen afgunst ooit! Geen zweem er van!
Slechts bjj volkomen liefde kan
In 't hart de hemel wezen .

DANK EN ONDANK,
I.
Verlan geen dank ; geef gansch omniet hetgeen gij geeft .
Dank Hem, die tot de gift u 't hart gegeven heeft.
II .
Schoon goad-troop , t is geen schenken, maar verkoopen,
Indian gij dank verwacht .
Een dienst to doen en op een fooi to hopen,
Is 't werk eens knechts , maar dat een hear veracht.

s
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YINDERMIN.

-

ROZJSNGEDR EN ItOZENGLOED.

Als ge ondank oogst voor dank, mjjn vriendl
Denk : ,dlt is 't beetre en 't geen mij dient."

KINDERMIN.
Vroeg en veel, en altjjd nog
-- Zou het ooit vermmdren? Minde ik jonge kindren ;
Zieltjes zuiver van bedrog ;
Oogjes, die niet jokken ;
't Voorhoofdje onbetrokken ;
't Hartje zonder arg of list,
Zonder zorg of vreezen ;
'I Lief en lachend wezen ;
't Mondje, tot een kus gespitst,
Vriendlijk aangeboden ;
En geen kunst van nocden .
Die reeds drle geslachten heeft
Om zich heen zien spelen,
Zal het niet vervelen,
Als hij 't vierde no beleeft
Treedt b}l, eer bet opkomt, af ;
Laat het spelen op zj}n graf.

ROZENGEUR EN ROZENGLOED .
Rozengeur cn rozengloed
G eurt en gloeit u tegen ;
Rozen bloeien voor uw voet,
Rozen allerwegeu.
Pluk, genet, waardeer ze recht!
Eer haar blosjes bleeken,
Moogt gij Z€ in uw blonde vlecht,
Aan uw boezem steken .

8PBEt3HEN %IV :

10 . -.
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DISPLICET AMBOBUS, ENZ.

Maar to midden van 't genot,
En zoolang ze bloeien,
Ref uw oogen op tot God,
Die ze heeft doen groeien ;
En beleef hem trouw en goed
Dat ge in winterdagen,
Als ge uw rozen missen most,
Niet to mid zult klagen.

G

SPREUXEN XIV :10.
r

Het hart kent zijn eigen bitters droef heid ; en een vreemde
zlch met deszelfe bligdechap niet vermengen .

Lad

Ook die het best u kept en 't mniget heft , west noon,
Nooit meer dan half, waarom

c

il

O a1

send.

Die zucht u nit den boezem klom,
llie traandrup in uw oogen glom,
Uw mood dien glimlach plooit .

DISPLICET AMBOBUS,
QUI VULT PLACERS DUOBUS .
1

Die wil beha en twee arl4 en
Verkerft het doorgaans aa~n weersz}jen .

9
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ONTZETTINGt G}EEN LAFHARTIGFHEID, E1vZ .

ONTZETTING GEEN LAFHARTI(HEID .
Zeg niet dat Helden niets vervaren,
Hun nooit een schrik om 't hart mag slaan!
Wat geen bekommering kan baren,
Vereischt geen moed om to bestaan .
Slechts over-moed ziet geen bezwaren,
En neemt Geluk voor Krjjgseer aan .

AAN MARIA VICTORTA, PRINSESSE VON TECK,
big den dood an haar Verloofde, den Hertog VAN CLARENCE EN AVONDALE,
Erfprins van de Kroon van Engeland.14 Januari 1892 .

't Vooruitzicht van een huwel jkskrans,
Een koningsk roon - vervlogen !
Niets dan het 11 jk diens jongen mans
Voor uw verbjsterde oogen!
Rondom geween en jammerklacht
Van bloedende ouderharten,
En, met zjjn KONINBLTJH dESLACUT,
Eon VOLE gestort in smarts!
Wie kan u troosten ? Wat vergoedt
Hetgeen uw hart most derven?
Wat veerkracht heeft uw jeugd verhoed,
Niet met haar Lief to sterven ?
Wat schijngenoegen kan voortaan
U 't levee doen verdragen,
Nu 't zwaard is door uw ziel gegaan,
Uw schoonste hoop verslagen ?

AAN MARIA VICTORIA, PRINBE$sE VON TKCK, ENZ .

17 Januari.

ills

Geen mensch1 jk deelen in uw teed,
Geen engel uit den hoogen,
Slechts HIJ, die ze u vergieten deed,
Kan zulke tranen drogen .
Hef 't hoofd omhoog, geef 't hart aan God ;
Buig voor den Heer der Heeren ;
Draag waardigl ,k met Hem uw lot :
Gij zult geen kroon ontberen

In het nommer voor Maart van The Baptist Banner, en in dat voor April
van Y'he King's Own, a Monthly Magazine, verseheen van bovenstaande
strophen de volgende vertahng :
TO MARY VICTORIA, PRINCESS OF TECH .
Gone is the vision of a Crown
Upon a bridal wreath !
Thy tear.dimmed eyes now gaze upon
The cruel work of death !
Weeping and mourning round thee sound,
From many a noble heart ;
And with their Royal Family,
A Nation bears the smart .
Who can thee any comfort bring?
What may thy pain remove?
What power has kept thee from the fate
Of dying with thy love?
What human pleasures can henceforth
Thy weary life sustain?
Now that the 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, thins head ; give God thins heart ;
Before Heav'e's King bend down ;
From His own hands accept thy lot :
Thou shall not lack a Crown!
Edinburgh .

MARGAEXT DRNHOLM Yo0NG

APRIL . -" TWERSTRIJD.

APRIL .
Welkom, welkom, welkom aan de twijgen,
Vroege knoppen van bet aerate groan !
Moga op haar een zachte regen zijgen,
't Vocht der aard in u zoo mildlijk st"gen,
Dat ge u van uw windslen gaat ontdoen!
't Zuiderwindje kome u feestlijk groeten,
Met de vochte kusjes van zjjn mood,
Waar de blaadren zoo van groeien moeten,
Dat zjj schaduw spreiden voor mijn voeten,
En een geur van leven in bet rood!
Weldra zoeken vogels donkre plekjes,
Waar een veilig nestje dient gestlcht ;
Viert men bruiloft onder loofverdekjes ;
4o nen kleine jongskes groote bekjes,
En de moederliefde doet haar plicht .

TW ESTRIJD .
Near Clement Marot (1 1645).

pit kranke Lijf ziet near genezing nit .
Maar neen, de Geest verbiedt bet, die to hopen,
Wenscht dat die vunze kerker zich ontsluit :
De een hecht aan de aard, en de andre wil ze ontloopen .
Hun str,j'dig wenschen doet mij p}jnlijk aan :
„Ach," kr t bet Ljjf, ,moat ik bier daa vandaan?"
,Rel y" zucht do Geest, ,moat ik bier den versmachten ?"
,Neen," , spreekt bet L~jf, ,maar m~jn wensch betel• achten!"
A Zw g", zegt de Geest, n wij beiden hebben 't mis
,Gods wil geschie . Zledaar wet beter is ."

F1~E9Tq~rZeNQ, IiNZ .
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FEESTGEZANG BIJ HET LEGGEN VAN EEN EERSTEIvT STEEN
DOOR H. M. KONINGIN WILHELMINA
IN TEGENWOORDIGHEID VAN H . M. DE KONINGIN REGENTES
san het Nieuw Universiteits •G ebouw to Utrecht,
op den loden Juni 1892.

j

Juich, Utrecht, juich .
De Konmgin
Wendt ook tot u haar schreden!
Haar Moeder leidt haar tot u in
Geen schooner dag dan heden.
Roep blijde en laid
Hot Welkom uit,
En leg, our Haar to groeten,
Uw stadskroon aan Haar voeten :
Stort, Hoogeschool uw lof en dank ;
Wil God en menschen pr}jzen!
De Nieuwe Wonmg, surds zoo lang
U toegedacht, gaat rijzen ;
Gaat rijzen op
Den hamerklop
Van Koninkl jk verlangen,
Die d' arbeid aan zal vangen.
Gord, Koningin, hot schootsvel aan ,
Laat u den troffel geven !
Gjj hebt dat werk al meer gedaan,
In uw ons dierbaar leven,
t Gi oeit wat de hand
Van kindren plant",
Wat last zich ni et voorzeggen,
Waar zjj eon hoeksteen leggen?
0 Zonne der Gerechtigheid! 1)
Schiet uit uw klaarste stralen ;
Laat op deer jonge Majesteit
Uw mildste koestring dalen !
'! Sot Justitiae stdustra nos .,,
Zmspreuk als urea weet van de UtrEChtsche
tioogeechool.
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FKESTGI ZAN(, KNZ

Leev' Wilhelmina !
Emma lee','!
Dat God Haar Vrede en Vreugde geev'',
Wie is ons hart verknocht er,
Der Moeder of der Dochter?
Rjjs spoedig, ri,j ;~ voorspoedig op,
Geleerdheids nieuwe tempel ;
Voer ras den meiboom in uw top,
En noodig tot uw drempel!
Trek aan , lok nit,
Doe op, ontsluit
Uw poorten, en de zalen
Waarin haar licht zal stralen!
Blaast de bazuin
In Neerlands Tuin !
Laat Land en Luiden weten
Wat daze dag
Gebeuren zag,
En nimmer word' vergeten !
Verheft de stem,
Geeft ear aan Hem,
Wien Vorst en Volk moat loven,
En klinke in 't rood,
IJit alley mood,
Het oud ,,Oranje Boven!"
MuLIek van RICHARD HOL
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LAN D$ GROOT •H 1iRTOQIN VAN SAK8KN .

s

fi

AAN DE GROOT-HERTOGIN VAN SAKSEN .

RJ

Op het eerste bled ran net Album . ten geleide van het Nationaal

hederlandsch Huldebiijk der Groot •Hertogm aangeboden op H. D . Gouden
Bruiloftsdag . 8 October 1892,

Verknocht aan t Huls , waaiuit Gig 4jt gesproten,
Aan U verknocht door hefde en dankbaarheid,
Op d'eernaam fier van (Iwa landgenooten,
En deelende in de vreugde Uw hart bereid ,
Komt U het Volk eerbiedigljjk begroeten,
Waarvan Ge U 't hart door weldaan hebt verpand,
En legt zijn feest- en eerkrans aan Uw voeten,
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GROOT-BERTOGIN, PRINSES VAN NEDERLAND!

Driedubble kroon versiert U in zijn oogen,
De Vorst1 jke, en de Gouden-Bruilofts-kroon,
En, met een gloor van 'a Hemels guest omtogen,
Een parelkrans van Deugden, rein en schoon.
God mope 't hoofd, het dierbaar hoofd bewaren,
Dat, dus gekroond, zich tot aanbidden buigt
En danken voor die Vjjftig Huwelijksjaren,
Wier schoonheid van Z}ln goedheid heeft getuigd!
GROOT-HERTO(IN! b1 jf lang den troop versieren,
Van then Gjj eert en lief hebt ale Gemaal,
En aan Z jn zi,j nog menig Feestdag vieren,
Waarin de vreugd van heden zich herhaal ;
En steeds , PRINSES ! steeds even zeker, weten
Dat pleats noch tijd den band der liefde krenkt,
En hebt G j nooit het Vaderland vergeten,
Dat Vaderland U trouw blijft en gedenkt!
Zie 't U nog vaak op Sorg-vliet tot zich komen,
Wear 't Haagsche hart zijn lieve zeelucht aam,
Met geuren van de eerwaarde Oranjeboomen,
Ons dierbaar om hun herkomst en - hun Naam!
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(Hun herkomst ; Uit de oranjene van den Stichter van Sorg.vliet, JACOB CATS
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WILICITS .

FELICITA .
Gelnkkig zhJN voldoet u niet :
G wilt gelukkig MAHBN,
Het lead vermmdren dat gjj ziet~,
Het lief geheel doen sniaken .
G}"j wilt hat, door uw zachte hand,
En door uw vriendl jke oogen ;
Op wegen van gezond verstand ;
Door liefdes al-vermogen .

Gii wilt hot, in de sehaamle kluis,
, n onder 't dak van 4jken ;
~ wilt hat, in uw ei?en hues,
G[
Uw mindren en gelijken .
Gij wilt hot, dear ge uzelf vergeet,
Ook onder eigen smarts ;
G jj - wilt hat, zonder dat gjj 't west,
Naar de inspraak van uw harts.
G" wilds ''t gistren, wilt hat flu ;
Gjj wilt hat ells dagen Zoo wiL hat God, zoo DOBT h~ ' t n,
En toont z}jn welbehagen .
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CLPTATIO.
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- FODTE:V .
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CAPTATIO.

Poeten worden oud, de goede met de kwade ;
De middelmatige met mjj ;
Dit hebben zjj gemeen, veal tot hun eigen schade :
Zoo lang z}j leven, dichten 4j .
Ver ge-at hat, die hen least en in hun baste jaren
..
Hen
H lief hadt! 't Is een zwak, en ik erken 't als g}l ;
Maar zwakheen zijn er veal bii ~rjze en schaarsche haren,
En daze hoort er 'b j .
A' Aet. LSTIY .

C

FOOTEN.

'1~

H}j

die verlangt boek zonder font to leLen,
Wil wat nooit was, niet is, en nooit zal wezen .
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Pope .
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DENNENAALDEN .

Dennenaalden , die een grond bestrooien~
Die zich met geen bloemen meer kan tooien,
Die geen zon of zorg hergroenen doet,
Dennenaalden, van een boom gekomen,
Die den stag des Sterken heeft vernomen,
Die de bbl komt leggen aan zin voet.
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DENNENAALDEN.

BIJ EEN ONVOLTOOID TAPIJTWERK .

C

r

Hier is de naald in 't naaldwerk b! }jven steken,
Waaraan hear hand hear laatste krachten gaf ;
Een weinig nog -- ook die be zweken
, ,
De lwensdraad brak of !
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Voor n4j gewrocht, in bange lhdensstonden,
Mjj~ toegedacht,
met stille vreugde in 't hart,
..
M~ van hear doodsbed toegezonden,
Een erfenis van smart!

G
C

Men wide : ,last een lieve hand volmaken
Wat, tot zijn doe! gebruikt, een dubble waarde heeft,"
Of niet "n eigen hand ontzag aan 't gags to raken,
Waaraan hear doodzweet kleeft !
m~
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Neen, dierbaar werk! Schoon onvoltooid gebleven,
Des is uw waarde niet verkleind ;
Beeld van een vroeg verbroken leven,
Pand van een liefde tot het eind!
Ach, wie had van de kindren mij geboren
Mjj teedrer aangekleefd, wie vuriger bemind,
Vie trouwer bi,j min woord gezworen
Dan 't ,vrindlijk en gezellig" kind?
Hear vroegste jeugd ,deed mjjn gedachten zweven
In d
n van een toekomet, die" - dank Glod !
Ik hbb beleefd '), maar om ze to over-ieven,
Met duurzaam leed, na kort genot.
age

c

') taederkrawsje voor de jarige Moeder" ; IV. Dichtw . IlL 166. (1864).
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BIJ ERN ONVOLTOOID TLPIJTWERH .

Die blijde Bruid! Die bloeiende Echtgenootel
Die Moeder, fier op kroost aan eigen borst gevoed!
Dezelfde altoos, schoon zich de zorg vergrootte,
In levenslust en mnoederljjken moed!

(

u

Het rijkst ~e1uk aan 't dankbaarst huffs beschoren,
get remst genot, aan 't llefet gezin ! . . . .
op eens de vreugd verstoord, hat lead geboren,
En de eb en vloed van hoop en vrees treedt in!
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De droga kuch, 't onrustig, koortsig woelen,
De klamme hand, jets roods'), vergeefs verbloemd,
Vermaagring, lustloosheid, E van niets" zich moe to voelen,
Verraden wat de moed niet noemt .

f

vergeefs de lucht van zachte Zuiderstreken
Beproefd naar liefdes drang en raad!
Wat duizendwerf onmachtlg is gebleken,
Bracht ook voor u verzachting, maar geen baat .

4

Gjj kwaamt terug, naar uitgerekt verlangen,

Een schaduw van u zelve, schoone Vrouw !
Nog eens zou u een vaderhuis ontvangen,
En moederliefde u koestren, tear en trouw,

a
C
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Van dag tot dag, voor weinige oogenbllkken,
B" gunsti wear, in d' ouden hof, misschien !
Aan Vaders zip, hat zonnetje u verkwikken,
En, door zjln arm gesteund, een schrede of teen

J
(c

Toen wachtte u 't Huffs, 't Huffs vol herinneringen,
Waaraan zich al wat diRrbaar was verbond,
In 't vriendelijk oord, verheerljjkt door mijn zingen,
Als daar mijn jeugd uw lieve Moeder vond .
't Was 't uwe thane ; uws Eega's ; duizendwerven
Door u met hem betrokken in uw droom!
Gij kwaamt er - maar, om in zijn arm to sterven,
En djp voor 't graf, der moede wellekoom!
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In de sputa.
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Ach, walk ears jaar, nu ook twee Dochters deden')
Wat reeds Gods raad vier Zoons had toegestaan :
a
Hun Vader naar hat graf vooruit to traders
~,
En vGor den naeht tar rust to gaan

c

Ja, v6or den nacht ; in de aerate morgenuren ;
Bj t opgaan van de zon! Ten vollen middag, g~!
M1jn dag was lang, lang bljjft mijn avond duren , . . .
Reeds veertien jaren wacht gjj mij !

(
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Maar zonder smart! Mijn hartewond b1}jf echrijnen,
En bloede opnieuw, waar z wordt aangeraakt :
Uw laatste p"n was stilling alley pijnen,
En inets verbittert wat gj smaaktl

(
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November 1892.
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NAMAAL~ RUST.
't Verlangen van de Jeugd

L

Is vreugd
En woelig tpd verdriiven ;
Moede Ouderdom schept lust
In rust ;
De mjjne in werkzaam bljjven.

G
v

Zoolang de Hoogste macht

~~
a

M1 kracht

Naar 1jj en ziel bljjft gunners,
is 't mij niet enkel goad,
Maar zoet
Te doers wat Z" doet kunnen .

1

Dit z}j, mijn levers lang,
De dank
Aan die 't mij gaf en rekte,
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En, zeegnend, t'allertUd
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1892 .

De vhjt
Aanvuurde, die hrj wekte .
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'1 "Ie ,,De DAftiende" Dichtw. III . 534.
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wiS ZAL Obis BCHBIDIN?

•

- OVSSBLOBIDB BLOBM .

WIE ZAL ONS SCHEIDEN?
Rom. VIII : 17 en velgende.

fr

Z}jt g j een Kind van God,
G}j zult uw deel niet derven ;
God zal u niet onterven ;
Verzekerd is uw zalig lot.
Zou die zfln Zoon u gaf,
Met Hem ~niet alles geven
Voor dit en 't eeuwig leven ?
Z jn wijze trouw last nimmer af.
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Geen menscheljke macht,
Geen dreiging van godloozen,
Geen listen van den Boozen,
Geen smaad of leed u toegebracht.
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Wat nood ter wereld zal
U van een liefde sebeiden,
Wier hand u wil geleiden
Door ieder traan- en schaduwdal?

S
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1892,

.
Nlets dat vervolgt of drukt,
Niets eindigs, mete geschapens,
Geen Hel met al haar wapens,
Die u aan dezen arm ontrukt .
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OVERBLOEIDE BLOEII .
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No-g niet verwelkt, maar overbloeid
En tot verwelken n ge d,
Van schittren en van lof vermoeid,
Verbeiat ge uwe ure zwijgend.
Wat baatte u verder zon of dauw ?
Uw kleur verschoot, uw hart is flauw ;
De steel naar de aa~•d gebogen,
Ziet gij uw graf voor oogen.

w
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Wat nood, indien in d'eigen grond
Gevallen, niet verloren,
De rjjpe zaadkorn ingang vond,
Waaruit g}l wordt herboren ;
Herboren wear en wederom,
Met d'eigen gloed die in u glom,
En jeer- na jaargetjden
Zich in uw gear verb1 jden?
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CA$LO .

1892,
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b10NTE CARLO .

De speelbank to Monte Carlo heeft in
de laatste dagen het aantal zelfmoor .
den wear doen sgen . Er gaat geen dag
voorb j of men vindt lijken, hetzij aange .
spoeld aan de trust, hetzij met een kogel
door het hoofd.

S

S
S
S
u

Aig. Handelsbtad, 22 Oct . 1892

Ga voort en leef van bloed en tranen,
Van misdeed, wanhoop , ondergang!
De Satan heeft geen onderdanen
Zoo werkzaam in zijn snood belang .
Geen dreun zoo welkom in de Hel b
Als uw r Mijnheeren, maakt uw spell"

De Krjg verslindt zjjn duizend-tallen ;

Elk hunner sneeft near eed en plicht :

Die Gjj den dood in d'arm doet vallen,

Hoe treden xij voor 't Godsgericht? . . . .
Wat raakt u bij uw ,,strijk-en-zet"
Een zelfmoord meer? ,Le jeu est fait."
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MICHEL AIWELO . - TONG SCHRAPEN .

MICHEL
(At

GUSTS

ANGELO.
BARBIER) .

Hoe somber staart uw oog uit dit vermagerd wezen,
Verheven Michael, die steenen leven deedt!
Daar is nooit traan gezien, die langs die wangen Bleed ;
Dat ge ooit gelachen hebt doet ge, als bij Dante, vreezen .
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De Muzen laafden met to stark een melk uw dorst ;
De alleen •b eminde Kunst eischte al uw zestig jaren
Poor de onverpoosde dienst en car van drie altaren,
En gunde 't moede hoofd gees rust aan zachter borst .
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Arme Angelo, slechts rijk zoolang 't u mocht gelukken
De grootheid van uw geast aan t warmer in to drakken,
En, beeld der almacht Gods, to ontzetten als G j kan!
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1892.

Alzoo, toen de oude dag uw kracht en licht deed tanen,
Stierft ge, een vermoeide leeuw met zilverwitte manen,
Een langen dood, vol roams, maar een gebroken man .
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TONGSCHRAPEN .
(Interviewing)
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Waar kwam onbescheidenheid
Ooit zoo grof to voren,
Dan waar zj haar lagen lest
Om u uit to hooren 2
Met een potlood in den zak
Komt men dood o zijn gemak,
In uw huffs gedrongen,
Wat gij in uw hart besluit,
Wordt u floor een slimmen gait
to t de keel gewrongen.
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TONOSCHRAPEN .

Zegt gig : ,dat gedoog ik niet,
Dat, noolt van m jjn leven !"
Waar een koningm gebiedt,
Baat Been tegenstreven .
Wje gij z_iJ t of wat g j waart,
Met de gonm in der Aard
Valt geen ge to scheren ;
Alien heeft zij in haar macht ;
Die haar hand to ontkomen tracht
Kan zip mores leeren,
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Raken met haar spitsen priem,
Met haar scherpe roede,
Met haar taaien geeseiriem,
in ontstoken woede,
Scheuren, als tot tijdverdrjf,
Rok en hemd en vet van
Eer z}j hem last varen ;
Stellen, met een wreed vermaak,
Voor 't gepeupel, aan de kaak,
Spotkroon op de Karen.
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Biecht dan, biecht maar zuiver op,
Staatsman met uw grijzen kop !
Krijgsman in uw stevels !
Volksman ! Beursman ! „Nijveraar"!
Spreker! Diehter! Kunstenaar
Met of zonder knevels
Overwmnaar in den strijd,
Waar men ros of rad beri dt,
Speelt met kruit of ballen!
Heil alleen den Kieinen Man,
Die zich dankbaar vleiPn 'aan
Niet in 't oog to vallen!
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(iEWETEN.

PLIBDAIIH ONTZE(iD .

LANG?B BBPHOEYINa .

GEWETEN

S

N

G z t . ,'k Heb een Geweten . Neen,
't~Heef t U , of anders hebt ge er gees .
NIW)(AN SMYTH .

PLASDANK ONTZEGD
'k Bewonder meest de gaven die 'k ontbeer,
En hoor ze graag in andren p4jzen ;
.
Hj, die m}1 dlenst door haar verkleinmg wil bewjzen,
achrjjft mjj iets kleins toe en vergr jpt zich aan znj n eer,
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LANCE BEPROEVING .
G j hoopt van stood tot etonde
De heeling uwer wonde,
't Geluk, van dag tot dag
Van kloL - tot klokkeslag.
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Zoo vlieden dag en uren,
En plaag en wonde duren ;
Maar ook de hoe blisft,
Die immer voorwaart drjft.
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QUIiRULIANUM . - ONPARTIJDIG .

BPELBREHERIJ . . .. DILEMMA .

Q U E R U L I ANUM.

127

Steeds driester de eer der Moedertaal verkort 1
Men borgt b j vreemden en verwaarloost eigen schatten .
Het werpen van een bal wordt bowlen, 't wegslaan, batten
En 't edit oud Neerlandsch jjsvermaak beet sport!

0NPARTIJDIG .
VGorzin en Tegenzin misleiden w jze lien .
Slechts die zichzelf vergeet ken waarheid zien .

SPELBREKBRIJ.
Ontledende Critiek, gij doet geljjk, de klnderen,
Die 't speelgoed breken om to zlen hoe 't is emaakt .
IIit is bun pret ; door u voor 't laatst gesmaakt
't Genot van 't Schoone, om 't andren to verhlnderen.

DILEMMA .
Bewonderd worden is 't Mamaatje nog niet moe .
Hear Dochtertje wordt groot en neemt in schoonheid toe .
Die schoonheid zal welhaast hear eigene overstralen,
Als ze aan hear zjjde treedt in daps • en schouwburgzalen.
Wat kiest z j ? Met zich zelve, of met hear kind to pralen ?
,Och," zegt ze wjsljjk na wet pemzens, w 't is niet goed
a Dat m'in de wergild zoo heel vroeg zhn intreb doet ;
,'k Wil aan de kostschool graag een jaartje meer betalen,
A Daar wet bet zwaarst is toch bet zwaarste wegen moet."

1893.
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HYLiL&EpD, - JONCIB 8CBOONE T$ PLA
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HERLEEFD .

ro

Aan vrouwe L, geboren Baronesse v . H .

S
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God heeft verhoord ; uw krankheen zjn bezworen ;
Weer a "gt des levens vloed ;
En wit w}1 in uw oog zien gloren
1e levens-lust en •moed .
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Gezonde kracht dooradert weer uw wezen,
Klo t in uw hart verfrischt uw geest ;
LTw voorhoofd geeft geluk to lezen,
Dat geen bewolking vreesv .
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Leef tan opnieuw, Herleefde! Leef voor alien,

a

Wier hart ontsluit zoo vaak u 't oog aanschouwtl
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1893 .

Het kind u om den hale gevallen
Dankt God voor uw behoud .
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JONGE SCHOONE TE PAARD .
J
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flat sterker, onderdanig aan bet zwakker,
Fier op den last, then t welgev allig voert .
Het zwakker door geen zweem van vrees ontroerd,
Ret voorhoofd glad, de blik zoo vrij en wakker .
Volschoon Geheel, en tat mjn oog bemint :
In zachte hand de breidel en t bewind,
En 't beeld van moed en kracht gehoorzaani ale can kind .
1893.
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VOLMLA

THBIL

c ELOOF .
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ONGELIJSILEID .

VOLMAAKTHEID.
Al is er 't z jn van zonde vru .
Ook in den hemel zullen wj
Onszelven niet volmaakt gevoelen .
Het Ideaal, o God! bljft Gb
.
En 't althd na en naderbh
Te komen 't eeuwig zielsbedoelen.

GELOOF .
La foi est faction de refleae de 1'amour
RECOLLIN.

't Geloof is uit gehoor, maar niet van enkel de ooren
't Gehoorde ontvonkt het hart tot Liefde, en 't is geboren .

ONGELIJKHEID .
Hef de oogen naar de stargewelven .
War star bj star, in heerlijkheid verschilt,
En zeg met w i sheid tot uzelven
(e outeert het schoonst Geheel, indien gij 't antlers wilt .
~ J
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ONKUNDE NIET, MAAR ONT'ROUW. - OPOEVANGEN VONKEL

ONKUNDE NIET, MAAR ONTROUW .

1893.

Onkunde zal b}j God u niet verdoemen,
Maar 't niet betrachten wet g}j weet.
De dingen bj hun schoonsten naam to noemen,
Terwjjl uw hart hun eisch vergeet,
Zie dear een schuld niet schuldloos to verbloemen ;
Belijd hear, of uw vonnis is gereed.

OPGEVANGEN VONKEN.
l.
Een oude man, die wijs wil heeten,
Moet dat hij jong was niet Vergeten,
En dat h}j oud is willen weten.
2
Acht ik u jonger den gij zijt,
G moet heel jong zijn, als 't u spijt .
3.
Nerd eerzucht algemeen gestuit,
De Maatschappij kwam niet vooruit .
4.

1893 .

Vriend! weet gij wet mij treft?
G~j zit verbaasd verstandig ;
Maar Ook verbaasd onhandig ;
Eon scherp mes zonder heft.

AAN X. -' 9TAP VOOBIIIT, NNZ .

AAN X,

C

Verkruimel toch uzelven niet
In honderd duizend dingen,
Maar weet op een u waard gebied
Uw kraehten seam to drmgen .
w Qua
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trop embrasse mal etrelnt" ;

Vermenigvuldiging verkleint .

STAP VOORUIT.
In mljn tjjd was 't een stag vooruit, wet nu

Een step near achtren wezen zou voor u .
Maar smaal nu niet op 't streven van 't Voorleden,
Zet zelf een stag vooruit in 't Heden,
Zoo groot en op zoo goed een wigs,

S
S

Dat U de verste Toekomet prje 1

G

r
G
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JC

,EEN SUWE DIAMANT, OFSCHOON VAIN T ZUIVERST
WATER.

(hoed ; maar misduid de vraag m niet :
Hoe weet gj 't, die hem ruw en on-geslepen ziet?

S
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S
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NAPRATEN . - ONDANB, ENZ.
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NAPRATEN.
't Z~gjn opgevangen tonen, al
Wat gil ons tuft in de ooren ;
Ik weet al wet ik hooren zal,
Eer g}j„'t n4j geeft to hooren ;
En dikes}~ is ale ik met u epreek,
Hoe onbeschaamd hat schne,
Dear neemt gig 't met een slinkschen streak
Eenvoudig uit hat mijne .

ON1)ANK .
Door een, die vG6r u werkte en dacht
zit g}j een eind vooruitgebracht,
En treedt flu rustig aan ;
Maar epreek flu niet van tijd tot tijd
of ge over 't hoofd gesprongen zgt
Van die u leerde gaan .

AAN
JONKVROUWE ANNA GRAVINNE VAN BYLANDT--RHEYDT
Directrice van hat Diaconessenhuis to Utrecht .

1893.

De Wergild kiest, near hear verstand,
De baste paden voor hear voeten
God neemt de Zijnen bj de hand,
En brengt ze dear ze wezen moeten .

A

JAN IIALCONTNNT. - WETEN . -- WILLBN EN WILLBN .
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JAN MALCONTENT.
,Als ik jets zeg, t wordt eeuwig misverstaan!"
Klaagt, ontevreden Jan. Hoe komt het?
Mpg dunkt ten naasten hier vandaan :
Hid zegt met wat h zegt, maar bromt het.

WETEN.
Wat zjjt ge , een Weetniet, of een Weet al die vergeet
Hoe wjs de W}jze zijn kan die - , niet west."

WILLEN EN WILLEN .
G j kunt niet wat gij wilt Michiel!
Maar wilt g}j 't met uw gansche ziel ?
Hetgeen h j wdarl jkwillen kan,
Ban, maar slechts dit, een Man1jk man .

a
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OOIEVAAB.

--

MOMENTO MC~RI . ~ „ELKANDEB8 LSDEN " .

OOIEVAAR.
Kleinzonen heb ik negen plus een ,
Kleindochterkens tweemaal twee,
't Kon toe, indien ik 't daarmee dee ;
Maar zal 't zoo wezen ? Neen .
Of spoedt zich nit de hooge lucht
Niet wader een vogel breed van vlueht
Near zeker eiland heen?

1893 .
Odebaar z.

Zoo zj 't ! Een open vensterraam,
Een open wiegje wenkt ;
Zoo hj er een aardlg kleinood brengt,
Hij staaft zjjn naam en faam.
Schatbrenger, leg uw schat maar near,
Verrijk een rijk moedertje nog al maar ;
En ons met haar to zaam !
V.

a. Schataanbrenger Zie mien N. Verse . 2a. St. hi. 3+ en 6t .

MEMENTO MORI .
Vergeet den dood niet! Hilj, die 't doet,
Begrjjpt niet hoe hj levee moat.

,ELKANDERS LEDEN" .
Leaf voor uzelven niet, of slechte voor geestverwanten ;
't Is iK, 't is ran, 't zjj voor de Menschheld dat gij leeft
Geef haar hetgeen gij hebt ; zij geeft u wat 4j heeft.
Leaf niet near een of geen , maar leaf near alle kanten !

INVLOED . - TUT DFN ALWETENDE .

1NVLOED .
Woes achtenswaardig en beminljjk,
Indian gij invloed wenseht ;
Alle andre macht is overwinlijk,
Maar daze is on-begrened .

TOT DEN

.LWETENDE.

Verbeurd, verbeurd, steeds wear verbeurd
Het deal zoo mild m}j toegemeten !

Wat menachenhart mij 't waardig keurt :
Verbeurd! verbeurd!
Zegt mjjn geweten .

Beschaamd, beschaamd, geheel beschaamd
Voor U, die in mjjn hart kunt lezen!
Door wien ook goad of w js genaamd,
Voor U beschaamd,
In 't innigst wezen .
Bewaar, bewaar, bewaar me, o Heer!
Den ootmoed tot mijn jongste stonde.
Geen ©oom van garven, deugd of ear i
oor U, o Heer .
Ben 'k niet dan zonde.
Oudejaarsdag 1893 .
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SIiRHGEZANG, ENZ .

-

FEN LIEDJE VAN MADELIEVEN.

EEN KE R,KGEZANG
voor Nieuwjaarsdag.

God vernieuwe ons alley hart
Tot oprecht gelooven,
Ljjdzaam zjjn bij zorg en smart,
Met hat oog naar boven,
Liefde, meest en eerst voor Hem,
Trouw in 't luistren naar zijn stem,
Vroolijk dankbaar levers,
En hem ear to geven!
God vernieuwe in ons gemoed
't Minnen van den naasten,
IJver om in tegenspoed
Tot zijn hulp to haasten,
Liefde, niet met woord, maar daad,
Deernis, waar 't hem kwal jk gaat,
Vreugd, bij zijn verblijden,
Afschuw van benijden!

1894.

Die one wat hij noodig acht
Tot eon christli levee,
Door zijn goddelijke kracht
Rijk1 jk heeft gegeven,
Hjj vernieuwe ons vroeg en spa
D'invloed van zjjn hailgena,
En, 't verderf ontvloden,
Trouw aan zijn geboden!

EEN LIEDJE VAN MADELIEVEN .
Gij bloeit in alle seizoenen,
Altjd even lief, even mooi,
Bij 't aerate lentegroenen,
BjJ vollen zomertooi,
Als het najaar de boomers ontbladert
En hat aardrijk naar ruste verlangt,
En als de winter nadert,
En als de winter prangt.

G

NIET VEIiAN D
Bi;D.

G
G
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G
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G

1894 .
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Van a wil ik kransen breien
Voor haar, die bloeit zoo als gjj ;
Met u de wegen bespreien
Van haar, die treedt aan mijn 4j ;
The in mjn zbmerjaren
Mijn hart heeft getroost en verbljjd ;
Aan wie nog zich mijn oogen verklaren
In het hart van min winter4jd .

G

G

NIET VERANDERD.
Den Dichtstjjl, waarin Vondel schreef,
Dien al min meesters hielden,
Dien z j, naardat de geest hen dreef,
Met gloed en kracht bezielden,
De Melodie van 't Hollandsch lied,
Waarbij het oor als 't hart geniet,
Wil ik met zang en snaren
Tot aan mijn dood bewaren .

G

c

R

De Taal, die k lief heb met ontzag,
En eer in al haar gangen,
Wier rijke schat mij openlag
Voor proza en gezangen,
Die nimmer mij verlegen liet,
Verzaak, mismaak, verkracht ik niet,
Maar meen ik trouw to blijven
Tot in mijn jongete schrijven .

C

q

1894.

Laat om m}1 heen een nieuw geslacht
Zich nieuwe vormen smeden,
Waarin men de oude kunst belacht
En voorhoudt of to treden
Al knikt de knie, al trilt de hand,
Ik houd bjj 't oude vaandel stand ;
,,D e Garde weet to sneven,
Maar niet van overgeven ."

~'

I3'

AAM J . H . GUNNING .

- TFR BHUILOFT VAN ENN ZOON .

AAN J . H . GUNNING,
op den 22sten Januan 1694 .

De vrome Gunning, vol van Heilgen Geest en Krachta
Die veertig jaren lang aan kranke menechenharten
De heilzame artsen}j van 't Evangelic bracht,
Met tranen bij hun Teed, en balsem voor hun smarten ;
Trouwhartig vriend, grootmoedig vijand, aidl vol cooed
In 't strijdperk voor Gods eer, en met 4jn woord gewapenci
Steeds manlijk in 't geweer, en nooit in 't harnas slapend
Aanvaarde op dot zjn feest mils broederljlken groet .

TER BRUILOFT VAN EEN ZOON .
Leaden, 9 Febr . 1894 .

Hoe zoet is mij 't ,,zoet Leaden" thane
Van eigen jonglingsdagen,
Dear ik d'oranjebloesemkrans
Door 't mini jk hoofd zie dragen
Van hear, die nu door hart en hand
Aan eon geliefden zoos verpand,
Hem, in ditzelfde Leaden,
Een Eden gaat bereiden .
Gees Pison- en gees Gihon-stroom
Zal om dit Eden bruises,
Maar de Oude RUn zal Tangs zijn zoom
Met stille waatren ruischen .
't Goud van 't Havila-land is goed,
De steep Sardon yyx rjjk in gloed,
Maar nicer dan goud en steenen
Zal zich voor hen vereenen .
Wie is het, welker waarde eat
Ver boven puikrobijnen
De Vrouw, die in den echten staat
Hear deugden uit doet schjjnen .
Wie is de Man , de rechte Man,
Die hear gelnkkig makes ken,
Dan die near 't Woord des Heeren
Hear zal ontzien en eeren 2
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Waar bloeit, schoon ver van 't Parad}ls
Door zonde en schuld verloren,
De schoonste roos nog hedentijds,
In gindsehen Hof geboren,
Dan waar men den is door den band
Geviochten door Gods eigen hand,
Voor die van dag tot dagen
Zijn zegen zullen vragen?
Geliefden, seer die hand uw hof

Met bloemen en met vruchten,

Die opgaan tot zijn eer en lof,
En geen verdorring duchtena
B1 jft, of het stormt of 't koeltje suist .
In wat er door de blaadren ruischt
De Godsstem onderscheiden,
Die hooger op wil leiden!

EEN ZEGEKREET .
Mon Dteu, gloire a Tot pour a mort
Pour 1'abandon au noir passages
Sans 1'o nde amere point de port .
Point de Sauveur, sans un dernier naufrage.
Madme DE CASPA81 :d.
El Sonador, 1893.
t 1894

Lof, eer en heerl jkheid z}j Gode voor den dood,
Den zwarten doorgang tot den nacht der graven
Want zonder dew storm geen haven,
Geen Redder, dan na ook nog dezen sehipbreuknood!
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KUNST OM DE KUNST "
.

- ,STEMMING-DICHT ." - STIJL .

n DE KUNST OM DE KUNST ."
Teen, om eer, noch om lof, noch om goud, noch om guest,
pleat ook niet n om de kunst",
Wordt het lied van den Dichter gezongen!
Wat hem treft, hem vervult, in hem opwaakt en leeft
Drukt h j uit, deelt h}j mee, met de gaaf die h}j heeft,
Door behoefte des harten gedrongen .

STEMMING-DICHT."
Sedert eenigen tijd zijn er b j ons eenige
stemming •dic;hters opgestaan, die meet op
den klank den op den zm der woorden aeht
slaan. Dezulken molten echter wel bedenken,
dat zij gevaar loopen de menschelijke teal tot
een dierentaal to vernederen.
Dr. DoonExBos .

Uw stemming-poezie verzaakt het Menschlijk wezen,
Dat reedlajk voelt en denkt en spreekt.
't Gehir, 't ~ehuil, 't geblaat, dat gij one dwingt to lezen,
Doort bh de Dieren thuis , aan wle het woord ontbreekt.

STIJL.
Proprie communia dicere .

't Gewone op eigen toon to zeggen,
Geen kunst- en vliegwerk aan to leggen,
Geen valsche bloemen, valech vernis,
Nooit jets dat overtollig is,
Geen vreemde draai, geen heilig duister,
Eon dread, een band, maar boei noch kluister,
,.
1Viet al to rusteloos een v jl :
Ziedaar 't geheim van Goeden Stiji .

AAN MISANDRIA .

AAN MISANDRIA .
W jst gij de Vrjjers af,
Bjj zesten en dozijnen,
Z j gloeien of zjj kw}jnen,
Voor alien even straf?
Begeerljjke en begeerde,
Heeft niemand zooveel weerde,
Pat hjj verwerven moog
Een opslag van uw oog,
Dat zich uw mondjen open
Tot jets dat kon doen hopen,
Schudt gjj maar altjjd Neen,
En toont een hart van steep?
Maar, lieve, wat zal 't wezen,
Wanneer gij jn de kraut
Het droevjg lot 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 jongen,
Die, dol en deeperaat,
In 't water is gesprongen
En naar zich dreggen last?
Of - maar gij lacht eens even
En voegt mij kalmpjes toe
,De knapen zjjn hun leven
,Zoo schielijk nog niet moe ;
, Dat hartzeer zal wel luwen,
,En, is het ergst geleen,
,Ik zie hen, een voor een,
Met andre juffers huwen,
,fin ben, als zij, tevreen ."
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PALMAM QUI MEE~UIT FEBAT,

-

MOLL

PALMAM QUl MERUIT FERAT,
Aan hem de palm: die hem verdient!
Geen onwil uit bei4jding,
Geen koelheid van een halves vriend
Span semen met beau~"Jding ;
Geen ongeroepen zielzorg van
Een overtollig w}jzen man,
Die, met een trotsch ontfermen,
Wil tegen trots besehermen !
Eer waarden to eeren is een zaak,
Dear hart en plicht toe dr}jven ;
Aan hen de roeping, hun de teak,
Er needrig bjj to bliwen !
Indies 't hun str jd kost -- 't zjj hun strijdl
Wat tot den sch6onsten eerpalm w}jdt,
is 't eigen hart doordelven,
Is 't worstlen met zichzelven.

MOED.
Moed is Geloof ; bl jmoedig Godsbetrouwen ;
Vertrouwen op de Zaak, waarvoor men strijdt en waagt ;
Geen roekloos er op in to houwen ;
Geen praalziek krachtbetoon dat om bewondring vraagi .
Treedt onbekommerd op, het oog omhoog geslagen,
Wel zeker van uw plicht, uw roeping, en het reeht ;
Om 't even of ge een loof of distelkrans zult dragen,
En wet die 't aanziet denkt of zegtl

Ui DS LUCHT, -- DB 8rR00M . - VSBZUCHTING
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IN DE LUCHT.
,'t Zit in de Iucht ." G j geeft het uit de handers
.
Gij die verstand en beter inzicht hebt ;
Om 't even waar de staatehulk zal belanden,
,'t Zit in de lucht." 't Wordt nit de lucht gesehept .

S

C

DE STROOM.

G

Gj ,volgt den stroom," en zegt we!, half verbolgen,
Tot hem, die anders raadt : ,den moot men volgen .
Hot zij zoo ; maa,r ik eer den Man,
Die tegen stroom, waar 't past, ten VGorman strekken kann
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VERZUCHTIIVG .
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,Vrij" wilt gij wezen, ,vrije manners",
En -- buigt u voor uw club-tirannen,
En voegt u naar eens drjjvers stok ;
Vr wilt gij beaten,
Vri,~ , in ears keten,
Vr~, onder 't jok.
Serviele geesten
(Altjd de meesten),
Ziedaar Verkiesbren u geljjk . . . ,
Ach, Betgezinden .
Laat u niet vinden,
En geeft one van wat veerkracht biijk .
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taart 1894. In den verkiezingsstrijd .
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TACHT1GBTE VBEJAABDA( .

TACHTIGSTE VERJAARDAG.
13 September 1894.

r

M n GOD, bier bid, bier schrei ik om .
Laat mid en herfst en zomer derven,
Laat me in mijns levees lame sterven,
Maar HEER ! geen Wmtersche ouderdom!

G

C

1836. Na~aarsm~mering.

'k Ben in de vaag van 't levee niet
Bezweken ;
Mijn herfst en zomer bleven niet

Ontbreken .
zomer heeft beloofd"
Geo
kmn?
e
Is aan mijn takken „bruikbaar ooft"
Vernomen ? . . . .
't Moest meer eweest zi'n, zucht mijn ziel,
Wear zoo ' eel dauw en regen vial .
Is r wat

S

mjjn

Mj i s een z6mersche ouderdom
Geschonken
En moed noch kracht, hoe hoog hj kiom,
Ontzonken ;
Veal, heel veal liefde strooide een schat
Van bloemen
Op wet ik flu mijn afgaand pad
Most noemen,
Maar dat m j, van haar steun verzeld,
Haast met doet voelen dat bet belt,
Ik zal al is hot eind niet ver
Niet vreezen ;
Daar is voor mi' een lieve star
Gerezen ;
Een star die in geen duisternis
Verdwijnen,
Maar helderst wear bet donkerst i s
Zal schji nen ,
Tot dat haar licht veremelten mag
In dien nooit ondergaanden dag!
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Lof, eer, en dank zij U, m}jn GOD,
Gegeven,
Voor al uw goedheen, heel mjjn lot
En leven ;
Voor 't hoogste en heiligste uit uw schat
Verkregen ! . . . .
Aan al wat me ooit heeft lief gehad
Mijn zegen !
M jn zegen, dierbre vrouw en kroost,
En, ale t op scheiden gaat, Zjjn troost Y
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HEILIG ZWIJGEN.

r

't Gevoel voor 't Heilige in uw hart zij diep en fijn.
Spreek niet van dingen, die het zwijgen waardig zfi" n.
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EEN WOORD VAN ALEXANDRE VINET.
Wat ooit in man of vrouw gezien words en geprezen,
Lof en roemwaardig sch jn'
't Bekoorli,j'ke der vrouw bestaat in Vrouw tee. wezen,
De Waardigheid des mane in Man to z11.n
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MURUS AHENEUS, NIL CONSCIRE SIBI.

c

Hoop op rechtvaardiging toont zwakheid ; wees de man
Die, van zichzelf gewis, erkennmg missen kan .

1

I

v.

10

a

n

r)

146

VABTE PLANTEN . - AAN

- ZONNEVLEHH~N.

VASTE PLANTEN.
(Perenmae).

Knnstvrienden, 't dere a net, hoort ge as ,,verouderd" doemen
War, w l 't onsterflijk is, elk nieuw geslacht b}j leeft!
Daar zjjn op 't letterveld vergangbre zomerbloemen,
Maar steeds herbloeit het, wet gezonde wortels heefL

AAN
Verkleinen acht ge uw
Den schoonsten nimbus
,Bewondren ken een
Tsa, wet een
1894.

.

teak, en van zijn voetstuk halen,
wet doen missen van zijn stralen ;
Kind, critiek verraad den Man."
kerel zjjt g j den!

ZONNEVLEKKEN.
Die schoone zon, aan wie wij licht
En warmte en wet niet zijn verplicht,
Laat, wel bekeken , vlekken
In hair gelaat ontdekken .
Hij zegge 't, die het zeggen mag!
Ik, die ze niet ken zien, niet zag,
Niet hoef to zien to kr jgen,
Kan dear met eer van zwijgen!
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GELBGENHEID8G DICH'TEN .

„ONDER'ONSJBS " , ENZ .

GELEGENHEIDSGEDiCHTEN .
Gelegenheidsgedichten schrjjft g}1 niet,
Wel neen ! Gij spreekt het vinnig tegen ;
Met grond : uw diehtwerk, als gjj ziet,
Komt altgd on•gelegen!

,ONDER-ONSJES" .
Onder-ansees'maar door Mien
Mee-gvoeld en na-gesmaakt Smale er op naar welgevallen,
Die zich breed maakt met to brallen
op een kunst die -- niemand raakt.

S

S
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OMNE MAGNUM ALIQUID DEMENTIAE HABET .

a

a

Gig 4jt een grout genie . Wie twjjfelt, fount ge een vuist,
Ik t tel niet Er ast en heb u nooit ver isd"
Maar k las iets in 't tat jn ; vergun mij ~t mee to deelen :
Bj al wat grout is loopt er doorgaans eentje spelen."

a
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PIET . - URGfEEF$CHE YOEITE. -- ELEUBEE.

PIET .
Beredeneerd oprecbt
Is zenuwlooze Piet. ;
R~gj m~ent al wat hij zegt,
Maar hij gev6elt hot niet .

VERGEEFSCHE MOEITE.
Schoon met citaten rijk beladen,
Uw opstel is niet naar m}jn smack :
Bjj 't lezen denk ik al to vaak
Aan droog brood met sukaden.

KLEUREN.
GROEY.

Eer zich haar Kransjen open,
Pie kan de kleur der bloom vermo n?
Intusschen 4jn de Knoppen groen -Groen is de kleur van 't Hopax.
BLAUW .

't Zwerk wisselt of met wolken zwart, gr~s, grauw ;
De Hemel, b6ven 't Zwerk, bl jft alt jd blauw De kleur des Hemels is de kleur der TRouw .

,.
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(A WAAR MEN LIJDT.
L

E

Ga wear men 1}jdt ; woes wear men tranen droogt ;
Help wear g}1 kunt, met wet g, hebt en moogt ;
Het hart gekweten, dank noch iof beoogd!
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EEN

OFFERBLOK .

(ARMBUS.)

De een geeft een aalmoe® ; de ander gaat voorbj ;
De derde epaart zjjn noodciruft niet ; en gjj ?
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SNIKHEET.
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'k Neem rjtnig ; 't ie to beet ; to wandlen gaat niet aan!
S rak Iklief ; maar bet Paard, dat voorkwam met den wagon :
,Te beet veer u, om le8g en langzaam voort to gaan ;
Maar niet veer mjj, die u mag trekken, en meet draven?"
1894 . Juli .
Wage--draven, Men zal

rime assonants behelpt.

bet

een paard vergeven dat

bet sick met een
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IISCHT E~ PLIOHT,

- BBN w00BD VAx LODENSTTYN .
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RECHT ETV PLIGHT.
Recht is recht en Plicht is phcht.
Tot een paar verbonden,
Blijven ze ongeschonden.
Recht is recht en Plicht is plicht.
Die hun recht beweren,
Hebben plichten to eeren !

a
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Recht is recht en Plicht is plicht.
Die hun plicht betrachten,
Hebben recht to Rachten .
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EEN WOORD VAN LODENSTEYN.
,'k Moet lief om liever haters".
't Is wh1 gevoeld, gedacht, gezegd,
Getrouwe knecht
Van hem, die t' uwer baten
Z jn levee gaf, z jn bloed vergoot,
Qw Redder door zjjn dood!
'k Moet lief om liever haters".
Mfl" n ziel hebt " dat woord verataan,
En neemt}g't aan
Tot lens bi,~ doers en Iaten,
Waar 't lief u van nab j omringt,
En ' liefljjk lokt en dringt ?
r 'k Moet lief om liever haters".
0 G}j, die meer dan alless zijt,
WIl me in den strjd
M ij zely niet overlaten ;
Verdrlng, verdri~f, verwm, beshs,
Maak haathjk wat to haters is!

t
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WEL STERVEN.

BO EXP09ANT .

NIET UIT EEN AAP.
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WEL STERVEN .
Notre models daps la vie, Jesus rests
notre models daps la mort .
AUGUSTS SABATIEE .

Die alien slice heeft vergeven
(GeliJ'k hem zelf vergeven wend)
Bevel heeft aan zijn huffs gegeven
En van die dierst z }jn aan zijn hart,
In 't allerbangst der donkre stonden,
Tot God gero ~e~pen ale Zijn God,
En rust aan 't Vaderhart gevonden,
Dat instaat voor zijn eeuwig lot ;
Die stervend voelt en mag getuigen
Mijn task was af, m jn werk gedaan,
gars 't hoofd gelijk zijn Heiland buigen ;
En sterft ale Hij, tot wien hj wenscht to gaan .

KO EXPOSANT.
go, zegt gij, denkt heel needrig van bet werk
Dat hi,j one bier to kijk geeft ;
AI wie 't beziet, naar ik bemerk,
Ziet 6ok dat hij gelijk heeft .

NIET UIT EEN AAP.
Was de eerste mensch uit apen voortgekomen,
Nooit was er van een tweeden iets vernomen
Twee handers slechts! 't Qierhandige geslacht
Had subito 't wanschepsel omgebracht,
Ale niet geschikt voor 't levers op de boomer .
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wiLDB ANDIJVIE .

LAN GIERARDUS

LODEWLJK BINS, $NZ.

WILDS ANDIJ VIE .
(G4neraria palustrus .)

r

De Wilde And}lvie ecl4jnt me een wonder van t moeras,
Haar wortel zwelgt in t nat, haar zaad verstuift ale aach .
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AAN GERARDUS LODEWIJK BINK,
twintig jaar Zendeling op Rhoon (Nieuw Guinea) . Sedan overladen

Den trouwen Bink, na v}~f en twi ntig Karen
Den arbeid in Gods wjngaard nog niet moe ,
Brengt, warm van hart, schoon met besneeuwde Karen,
Een tachtigjarig vriend zjjn hulde en feestgroet toe,
Hi,) werke rusti? voort en bljjf 't -galoof bewaren
Aan d Eenen die met urnsgt naar d'Uitslag inaar naar 't Hoe .
November 1594,
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ONTAARD NIET, YOLK DAN NEDERLAND.

r

~G

Ontaard niet Volk van Nederland
Noch last hat u beduiden!
Ontaardt niet, wakkre Burgerstand!
Ontaard niet, Kleine luiden
Ontaardt niet, g}l die, trouwgez'nd,
Uw brood bj , handenarbeid vindt .
Bljjft die, g}j waart voor dezen,
En die gj nog kunt wezen .

~~
r

~}

MET GOD IN 'T HART .

Last nets, al zijn de tijden slecht,
Het goede in u besmetten ;
Verzaakt geen plicht, betwixt geen recht,
Toont eerbied voor de wetten !
Verbeetring rijpt bij Orde en Rust,
Als Vrede en Deugd elkander kust •
Nooit kwamen goede dingen
Door dreigen of door dwingen .
Bat is van ouder herkomst wijd,
Aan jongen en aan ouden,
Door de allertreflijksten altjjd
Betoogd en voorgehouden ;
Dat is, door beide schade en bast,
Alom bevestigd vroeg en last,
En zouden zjj , die 't weten,
't In Nederland vergeten?

MET GOD IN 'T HART .
Met God in 't hart, zult go alle ding vermogen ;
God in 't verstand, is God niet, maar een naam ;
God in den mond een valschheid en een logen,
Die 't hart zich schaam !
Met God in 't hart, zult g}j hot Ware erkennen,
Hot Schoone zien, hot Goede doen met maeht
Ret Kwaad weerstaan, ontvlieden, en ontwennen,
In Zijne kracht .
Met God in 't hart, valt ieder kruis to dragen ;
Met God in 't hart, geen enkle last to zwaar
Met God in 't hart, bezwijken noch versagen ; }
Die sterkts is dear,
Diet God in 't hart, zult gjj den menseh beminnen ;
De liefde is groot in die met God begint
Die geeft zich heel, die ken zichzelf verwinnen,
Die blijkt Gods kind.
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AAK DEN VADER DER „Gl3HEELONTHOUDING" , NNZ.

Met God in 't hart, kunt gij den mensch ontberen,
Zijn guest, zijn lof, zijn deernis met uw lot ;
Miskenning, smaad en lastering trotseeren ;
Gij hebt uw God .
Met God in 't hart, kunt g}j uw ptPm verheffen
In hartetaal, daar elk Gods Guest in proeft,
Met God in 't hart, bet, hart des menschen treffen,
Die God behoeft .
Met God in 't hart, loll t
wat in 't levee
C1 dierbaarst was en
van reinst genot,
En 't scheidensuur afwachten zonder beven ;
Het voert tot God.

AAN DEN VADER DER „GEHEELONTHOUDING"
S . ADAMA VAN SOHELTEMA,
op den 25sten Januari 1895.

Den wakkren Scheltema, na tachtig levensjaren .
Den atria noch d'arbeid mod, waarvoor zijn }lver brandt
Verbeeld hem met de rol der Evangelieblaren,
Zijn wijeheid en 4jn kracht, in de eene, in de andre hand
Den baker, omgekeerd, der zielemoordenaren,
En zette een dankbaar Nederland
Een kroon van levend groan op 't zilver van z}jn haren.

Y ~C~?C~C~?~?C~tG~a^cG~G~G~~~cG a3G~G~?G4a?Cc~?
INCONSEQUENT.

KLXINE MIDDELEN . --

c

~ ~? ~~ G~C~~'cG'~t?C~~

EEN FAC-sIHILE 's.
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INCONSEQUENT.
Indien gij wjs,,wilt zjjn, en wijs bij excellentie,
Verwijt gees wjzer mensch 4jn w jze Inconsequentle,
Wat 's leven Leeren . En wie heeft genoeg geleerd,
Die met ver-leerd heeft wat hem valsch bleek of verkeerd?
Waar SEMPES IDEM niets wil zeggen tan NoolT WIJZEE,
Daar worth een grijze kop maar -- koppiger en gr jzer .

KLEINE MIDDELEN.
Men wenschte een grof stuk its verdeeld in kleiner klniten •
Heel een gereedschapsdoos worth i'vrig omgehaald .
'
Op 't hard en glibbrig brok blijkt ales of to stuiten ;
faar die de kunst verstaat volbrengt ze met - een naald.

GEEN FAC-SIMILE'S.
Pat ge om u ziet, nauwkeurig wear to geven,

Verbl}ldt, vertroost, verheft niet, last one koel .
Indien de kunst nlets schooners heeft din 't leven,
Mist z}j haar doel .
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EEN GEWETRNSVBAAG.

FOP. - GAAT Dh BOOS VERBLEEKE ' .

EEN GEWETENSVRAAG .
,Standbeelden? Foei ; 't is menschvergoding ; 'k gruw er van."
Maar had uw Grootpapa er een verdiend, wat da {u?

FOP .
E ansch van zich zelf verliefd is Fop .
Glean medeminnaar doet zich op.

GAAT DE BOOS VERBLEESEN .

chat de roos verbleeken,
Die g}j hebt geplukt,
B1"ft de doyen steken Zie niet zoo bedruktl
Aan dezelfde struiken
Zal nag menig knop
Voor uw oog ontluiken ;
Stel uw hoop daarop .

Laat u niet vertoornen,
Zucht niet al to veal,
Dat ook hier wear doornen
Zitten aan den steel
B" een groot verbljden
Hoort een klein verdriet ;
Kunt g}j 't eon niet lijden,
Grjp naar 't antler niet.

a
ORCHIDEJ: N .

157

ORCHI DEE1 N .
Keur van vormen, schat van kleuren,
Eedle geuren,
Toont en spreidt gij, zbnder trots,
Liefde en trots van onze rijken,
SchitterbiUken
Van den grooter rijkdom Gods!
Waar gj bloeidet in 't verborgen,
Diet vest zorRen,
Veel gevaars, voor 't licht gehaald ;
Die u tot dien pros verkregen
Allerwegen
Met veel eers en gouda betaald!
Sieraan alley werelddeelen .'
Met u-ve1en,
Met uw schittring, die haar tart
Zult gjj nog de kroon niet rooven
Aan die heeling onzer hovers,
Die wjj dragen in ons hart.

19 Mei 1$95 (Tentoonstelling) .

AANTEEKENING.
Ze Couplet. Veel gevaars ; to weten, in dichte bosschen, op moerassige
gronden, soma ook van den kant van inboorhngen, voor wie de verkregene
soort heilig is
3e Couplet . Alter wereiddeeden . Velen . Schittring. Van de familie der Orehideegn zgn niet minder dan 6000 soorten over ails deelen der O ids en
Nieuwe wereld vers~reid, en er is nauwelijks eers bloeiwijze, vorm, kleur
of tint denkbaar of zip komt bid deze groote menigte voor .

n
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AAN DE VIJFTIENJABIGE KONINGIIN .

AAN DE VIJFTIEL~JARIGE KONINGIN .
Lief hoofdje, dat de kroon zal dragon
Van 't vrije yolk door u bemind,
Met liefde en eerbied gageelagen
Door elk in hoog of laag bewind,
Door silo standen, silo rangen,
Waar 't Neerlandsch hart
Aan zjjn Oranjehuis bljjft hangen
In vreugde en smart!
Lief hartje, dat begint to ontwaken
Voor 't stil besef van 't groot gcwicht
Dier toekomst die g j voelt genaken,
Die onverholen voor u hgt ;
Last flu nog nets 't geluk verstoren
Dat, vol en zoet,
U door de frischheid is beschoren
Van 't jeugdig blood!
Laat yank en vrij uw oogen weiden
Lange void en akker, bosch en beemd,
Waar bloemen u haar geuren spreiden
Aan aanzien vary personen vreemd!
Dat moogt g j zonder schroom bennnnen,
Wat, even b1Ij,
Tot boerentelg en koninginnen
Zegt : ,flier zijn wij!"
Lief koos uw Swell die, trouw en goedig,
Uw oogwenk vangt, uw voetstap trust ;
Bestuur uw kreegle paardjes moedig
Met vaste hand naar zln en lust ;
Denk can geen trouwloosheid van menschen,
Eer gij ze ervaart,
Aan geen weerstreven van uw wenschen,
U nog gespaard .
Uw duifjes fjaddren om u henen,
Zoo gaarne door eon hand gevoed,
Die vroeg geleerd heeft hulp to leenen
Waar nood of onheil lijden doet.
Smack, smack die zoetheid, boven alien
Een rein genot,
Met slier m~~nschen welgevallen
En guest van God!

i

S
C

r

C

u

C

159

FEESTVIER1NG DER LEIDSCHE HOOGESCHOOL,

De dumwmd streele uw gouden lokken,
De geur der hei verkwlkke uw bloed,
Of, naar bet hoog gebergt' getrokken,
Vat ruimst en zuiverst amen doeb,
Ons is niets liever dan het hlozen
Van uw gelaat -Bet is uw lente met haar rozen,
Uw dageraad!
0 Voile da vertraa to rjzen!
De lieve vroegure is zoo schoon ;
Geen middag boven haar to prijzen,
A1 mag hij sehittren op een kroon . . . .
Neen, rijs! maar worth wat zulk een morgen
Ons hart belooft,
En breng geen wolken, hoed voor zorgen
Gon dies een hoofd!
M, 1895.

C
.
G

FEESTVIERING DER LEIDSCHE HOOGESCHOOL .
C44te Lustrum. 18'5.

De Leidsehe Pallas bljjft mij lief,
Al diende ik ook de Stichtsche ;
zij heeft voor mij den oudsten brief,
En hgt aan 't hart mjj 't dichtste .
Ale uur van gistren heugt mij 't uur,
Dat 'k eerst haar bureht genaakte ;
Geen zestig jaar verdoofde 't vuur
Dat toen m}jn boezem blaakte .
Een Heilge blijtt haar Jaar-dag mjj,
Die duizendmaal moog keeren,
En juublend treed ik in de rij
Van die hem feestlUk eeren .

C

s

18 Sept. 1833,
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IN DE LINDELAAN .

-

LRTTERKUNDIa

TIJDVRRDBIJF.

IN DE LINDELAAN.

Juli 1895.

De neevlen scheuren ;
De lucht is luw ;~
bw linden geuren,
Maar niet voor U.
G}j zijt getogen
Naar beter sfeer Zien dear a oogen
op ons nog neer?
Ziet go op de wangen
Den traan der smart .
Bjj 't beet verlangen
Van 't kloppend hart,
Nog dens, nog even,
Dat trouw gezicht,
Zoo als in 't levee
Naar ons gericht,
Zoo vol vertrouwen
En vriendlijkheen,
t eheel to aanschouwen
Gelijk voorheen? . . . .
Onzmnig droomen!
Want waartoe nn
Tot m}j to komen
op weg near U ?

LETTERKUNDIG TIJDVERDRTJF .
Nas oringen van nut en geener waarde ;
Toelichting van wet elk verstaat of raadt ;
Opschom'len van gevolgd of plagiaat ;
Tnvloeden ondersteld en - goedgepraat ;
Naar onkruid snufflen in eon rozengaarde ;
Eon strijd beginners om een spmragdraad
fliermee heel druk ; tot beter niet in staat t

OX E TIJD . - VOOE DI1 MINOEUM GENTIUM .

MET OPZET. 181

ONZE TIJD.
veal weten, veal vermogen is zjjn zaak ;
H j dweept met guest, maar heeft een vreemden smack .

VOOR DII MINORUM C ENTIUM .
Wees nabeeld, die geen v66rbeeld west to zjn .
B1 jf can uw meester trouw en hood zjjn 1ijn ;
Maar treed niet z}jwaarts af, such poop door malls mitten
En wilds sprongen scam en schijn
Van jets oorspronkljjks to verdienen .
Oorspronklijk words men niet, maar is hat van 't begin,
En die 't zich makes wil, boat wat hjj zijn kon in .

MET OPZET .
Naar den regal : ~Rien nest beau pie le laid" .
Ach, leeljjk is leeljjk, in prone en in dicht .
In 't werk van een stumperd vergeeft men 't allicht ;
Maar leelijk met opzet, nit moedwil, met vlijt,
Verschoont geen grout voorbeeld, geen mode, geen tad .

'V.
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ALLIAGL

--

HET sTO$JS VAN IdIJK ZOOM.

ALLIAGE .
w j z jn niet wat wij lijken ;
Niets in ons is zoo moos , als 't schijnt ;
Indien w}j 't goed bek}lken,
De waarde daalt, de glans verdw jnt
't Hart, dat getrouw z}jn inhoud toetst,
Vindt niets zoo echt ale 't wezen moest .
Gelukkig die zichzelf doorschouwt,
+'n eigen klaarziende oogen
Meer dan den goeden dunk vertrouwt,
Dien andren koestren mogen,
En , wetende wat niemand weet,
Vanzelf met ootmoed blijft bekleed!

HET STOKJE VAN MIJN ZOOM.
Kom nit uw hoekje voor den dag,
Waarin ik nooit uw rust verstaorde,
Lief stokje, .dat mijn zoon behoorde,
Dat flu ziln vader steunen mag.
'k Heb veertig jaar u daar zien staan,
En vaak met vochti~ oog bekeken ;
Hem hebt g j nauwl~jks zooveel weken
op wandelingen dienst gedaan.
Hoe m}j die laatste wandling heugt,
Die hem maar al to zeer vermoeide,
Daar in zjjn aadren 't kwaad reeds broeide,
Te machtig voor zijn frissche jeugd! 1 )
2)

De typhus, waaraan hij kort daarop bezweek ; zestien jaar oud

~
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BIT SSKE.

Thans gaat bet ook met m}l near 't graf,
De weg is spoedig afgetreden ;
Kom bier, en steun mijn jongste schredenl
Zjn vroeg a 4j mJi'n laatste staf.
3895. Oct.

NOG DIT EENE.
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Oct. 1895. A. aet. 82o.)

Is thane mijn laatste Herfst gekomen,
En lees ik, Albesturend God!
In 't loover dorrende aan min boomers
't Mij van nabibedreigend lot ?
Of zal ik eenmaal nog de vlagen
Van 't gure Winterweer verdragen
En, na wel menig langen nacht,
Nog eens de korte dagen groeien,
De lieve lente zien herbloeien,
Den Zomer naadren met zljn pracht?
Zal Jacobs God deer Jacob sparen
Totdat bet kom waarnaar hij smacht,
Totdat h}j met zjjn gr jze haren,
Van de overzjj derOosterbaren,
Dien Jozef aan zjjn hart ontvang,
Dien hij gemist heeft al to lang ?
0 Gij, die zulk een stroom van zegen
Hebt uitgegoten op zijn wegen,
En zooveel , troost gehuwd aan smart,
Z~jn God, altjd op 't hoogst geprezen,
Ook waar de bee werd afgewezen,
Om 't beetre dat beschoren werd ;
God van genade en alvermogen,
Ontfermer met die * vriendl" ke oogen"
En met dat godljjk Vader--hart!
Vergun een Vader, oud van dagen,
Een Vader, met eens kinds ontzag,
Van uw vrijmachtig welbehagen
log dit, dit eens nog to vragen :
Bl~r''f, bljjf z}jn late krachten schragen,
En zeg hem dat hij hopen mag!
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BEVINDINQ .

- IS DAAR INTS EWAADS GESCH :ND,

BEVINDING,
God! Wien uw heilgen mjj verkondden,
'k Heb -- eenmaal voor mjjn heil ontwaakt -Al uw beloften waar bevonden,
Al uw vertroostingen gesmaakt,
Die Vrede drong mijn boezem binnen,
Die 't r}jkst verstand in waarde tart,
Die wacht houdt over ziel en zinnen,
En nimmer wijkt van 't biddend hart .
Ik mocht de kracht deer Liefde ervaren,
Die vrees en zorgen buiten sluit,
Ook waar de neevlen zlch vergaren
En van nabij de doodsklok luidt .
Min God! ik voel u aan m}jn zijde,
" drukt mjjn hand , gij spreekt me in 't oor
Uw Oog is op m}1 t' alien tilde,
Uw Raad drlngt in mjn binnenst door
Laat al wat in Illlj is u lovers,
U, God van ver nlet, maar nabij!
Uw goedheid gaat het al to boven,
En wat zj is, Is zjj voor mij .

IS DAAR IETS KWAADS GESCHIED,
Is char jets kwaads geschied :
Gjj moogt vergeving hopen,
Gods armen steers u open ;
Alleen, vergeef 't uzelven niet!
Bestondt ge een g6ede dead ;
Wil 't voor uzelf niet weten ;
Het nimmer to vergeten
Verkeert voor u bet goede in kwaad.

NIEUWST

BRANDIJZER.

- DE MOERBEITOPPEN RUISCH?EN,

NIEUWST BRANDIJZER .
't Is atavisme, 't is de wet in mijne laden,"
Het blinde lot, hat zjjn de omstandigheden,
Die door m doers, hetgeen ik doe!
Met dit brandijzer echroeit men heden
Een lastige consclentie toe.

DE MOERBEITOPPEN RUISCHTEN,
,De moerbeitoppen ruischten ;"
God grog voorbilj ;
Neen, niet voorbjj, hj toefde ;
Hij wilt wat ik behoefde,
En sprak tot mij ;
Sprak tot mij in den stillen,
Den stillen nacht
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht .
Hjj liet zijn vrede dalen
op ziel en zin ;
'k Voelde in zijn vaderarmen
blij koestren en beschermen,
En sluimerde in .
Den morgen, die mij wekte
Begroette ik bhp .
Ik had zoo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabs,
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DR LIRFDB GODS IS UITGESTORT, RN?..

DE LIEFDE GODS IS UITGESTORT,
(Ram, V : 6).

De liefde Gods is uitgestort
In 't hart, dat zich aan Hem mocht geven,
Het
dlijk en het menschli'k wordt
Een wederkeerlg hefde-Ieven.
go

Dat heeft hij door dien Zoon ge wrocht,
Die one door 't krnis met Hem verzoende,
En hem een yolk van vrienden kocht
Uit snood of keerige en misdoende,
~

0 Gij, verzoenden door zij n dood,
Veel meer behoudnen door zijn Ieven,
Iaakt God en uwen Heilan d grout,
En toont wat Geest u is gegeven 1

,GEEN BRAVE HENDRI$EN".
De Brave•H endriksvrees draagt rijpe vruch :
De jonkheid onzer dagen kept geen tucht .

VERZACHT STRAFRECHT,
Humaniteit is echoon ; maar Bestialiteit
Maakt misbruik van dat schoone en die zachtaardigheid .
Zoo gjj hnmaan wilt z$n, ook voor de goeden,
Laat hen voor 't leed, dat gjj den kwaden spaart, niet bloeden .

\

ROIWOM VEILIG. - PRINCIPIIS OBSTA . - LEERWIJZKN.
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RONDOM VEILIG .
k Ben oproerkraaier, vlndt mjjn stem gehoor,
Zoo kraaa ik rustig door .
Ontstaat er bjj 't gemeen hardhandz~e oppoiitie,
Ik reken op bescherming door polltie ."

V

c

PRINCIPIIS OBSTA.

,
a

,Sta de beginselen tegen" was welter
E'en sprenk, die ingang vond, maar nu niet meer .
Last gaan, last worden, mask een martelaars ; hood vrede
Wilt gij heel wijs zijn, doet een beetje made" .
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LEERWIJZEN.
Van alias wat, niets van 't geheel"
11th 'k in mjjn jongen t jd als onverstand then dachten,
Van allee veal
En nog wat meer,
Is thane de leer,
Die menig knaap deet zuehten .
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I$ ' T MTEN&NS?

G0DGELATBN ; GODGEWIJD.

IS 'T MEENENS ?
Is 't meenens als ge iets in mij prijst t
Is 't meenens als g j me eer bewijst`t
Is 't meenens met uw troost en beat?
Is 't meenens met uw help en read?
Is 't meenens, als gij mj beklaagt,
Geluk wenscht, near mpn toestand vraagt?
Zoo ja, mjjns harten dank er voor,
Zoo neen, eI spear mjjn hart en oor.

GODGELATEN ; GODGEWIJD.
Godgelaten, Godgew jd
Z j uw levee t' allertljd ;
Zonder ophef, zonder praten :
Godgewjjd en Godgelaten.
Godgelaten . Wat H j doe,
Eer zfln wegen, kus zijn roe,
Zonder morren , zonder klagen,
Zonder twijflend reden vragen.
Godgewijd, van God vervuld ;
Wet g}j 4jt of worden zult,
Wear geplaatst en hoe omgeven,
Hem uw hart, uw kracht, uw levee!

AAN DE JARIGE . - WILLEM GTRARD BRILL .
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AAN DE JARIGE
op Driekoningendag.

Gjj waart, toen ik u eerstmaal zag,
Een kind van zeven jaren,
Met frissehen bloc en gullen lack
En donkerbruine haren.
G

waart, toen ik u kreeg ter Trouw
Voor zes en dertig jaren,
Het toonbeeld van een knappe vrouw,
Zoo als er weinig waren.
Ook nog draagt g}j uw jaren goad,
Uw acht en zestlg jaren ;
Uw hart bleef jong, uw oog zijn gioed,
. Uw wang haar kleur bewaren.

1896.

Wat zegt elk, die u gadeslaat
op dit uw b1IJ d verjaren ?
Lang blijf de ti d dit lief gelaat,
S
Lang God dit levers sparen!"

WILLEM GERARD BRILL
overleden 26 Januari 1896 .
AAN J. P . HASEBROET .

Wie 't eerst ons zal ontvaren,
Wens uurtje 't laa.tste slaat,
Dat hangt met ears de jaren,
Maar aan Gods vrijen read .
29 Juni 1894.
Ten dage van het 61ate herinneringsfeest
der vrienden W. G. B., J . k . H, en N. B .

Het godIjk antwoord is

op de eerste vraag gekomen,
Aan onze vrieadentrits
De dierbare Oudete 't eerst ontnomen ;
Veel had hij nog to lijden,
Veel manIjk door to steers,
Veel bangers strijds to str~den,
Eer hij ons voor mocht gears!

1"r0

ABBA VAD$R.

Hoe rustig zien onze oogen
Thane op zijn rustbed near!
Een stem konit uit den hoogen :
r H r bars ik ; bj mijn Heer."
Hoe blijft one van dat levee
Aan Godes hand geleid,
Een vriendljjk beeld omzweven
Van rijpen ernst en mmzaamheid!
De krachten en talenten
Van zjjn verheven geese
Zijn rilk en veal geweest,
En rijk en veal de renters .
Laat nbg begaafder pralen
Met schitterender krans
Geen schittering ken halen
Big z}jner deugden zaohten gians,
Haar lichtspoor blijft vcrlichten,
Bij 't dalen van den nacht,
De schreden die wig rlchten
Tot dear hjj one verwacht . . .
Tot weerziens, one zoo waarde,
Zoo nutte tochtgenoot !
Wat one verbond op aarde
Reikt over graf en dood.

ABBA VADER.
Het ,,Abba Vader!" lift me in 't hart
Hoe zou hat ears min hppen
Niet als vanzel' ontghppen,
Zoo vaak hat mjj gegeven ward
Met ware hartsgebeden
Hem onder 't oog to traders?
Het ,Abby Vader!" weert hij niet,
Al zjjn zijns kinds gebreken
Ter helfte niet geweken ;
Al speurt hij, die zijn hart doorziet
In sp jt van beter traehten,
Veel zondige gedachten .

„IS WEST HET 00K WEL ; ZWIJGT GIJ STILLS, " EN7

0 Gij, die mij uw kind gemaakt,
Gemaakt hebt en doet bligven,
BestriJ' toch wat ge in mij wraakt,
En help mij 't nit to drIjven !
Uw tucht baart mij een droefenis
Dan daardoor, dat zi noodig is .

,IK WEET HET 00K WEL ; ZWI JGT GIJ STILLE .' 1
(2 Eon . 11 :8) .

Ik weet het ook wel ; zwagt gij stil
Van wat ik weet en wachte,
Van 't geen m jn mood niet uiten wil,
En 'k dOorst4d in gedachte .
Het oogenblik, waarvoor ik schrik,
Moet ik, met cooed, doorleven ;
Indien ik sprak, mien harte brak ;
De kracht zou mij begeven.

AFGEWENTELD .
(Mark . XVI :3. 4.)

De steep, de steep, to zwaar een teen
Dat vrouwen then verwrikken konden .
Verve derd was hij reeds door een
Ten hoogen hemel uitgezonden
En wat der liefde ondoenljk scheen,
Onnoodig en gedaan bevonden .
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AAN DR STICHT$CHE ALMA MATER.

Wat zucht gij, neergebogen geest!
En weet niet uit of door to komen ?
Dat zwaarste, dat gij 's avonds vreest,
Vindt gj des morgens weggenomen
(lode Engien zjn u voor geweest,

AAN DE STICHTSCHE ALMA MATER,
b~ 't mtreden van hear LIIIste Lustrum.

Die zelf zijn Zestien Lustre telt,
Wiens levenspad near 't erode helt,
Voelt nog hoe hem de boezem zwelt,
Nu 't, eer de Twintigste Eeuw zich meldt,
Uw Twee-en-vijftigst Lustrum geidt
En roept u tegen
0 voter Voedster, mijn Vriendin,
Ga vol van mood en blij van zin,
Uw Drie-en-vijftigste feestljjk in!
Vervolg uw wegen
Met d'ouden room en nieuwe kracht ;
loud bj uw heilig vuur de wacht ;
En b1 jf, van na- tot nageslacht,
op 't veld der wetenschap eon macht,
Mijn vaderland tot eer en zegen .
26 Maart 1696,

S

JOHANNES PETRUS HASEBROEK .

c

17J

JOHANNES PETRUS HASEBROEK
oven . 29 Maart 1896
V

S
c

c-

G}j ,bleeft nog wat", nag Karen lang, ')
Maar kondt niet althd bIj ven ;
Gees vriendenwensch, geen d2chterzang
gas tegen 't lot beklijven .
l `w kwaal nam toe, uw kracht nam of
Een reeks van bangs dagen
Ge leten met den voet in 't graf,
En - de ure was geslagen.
en, wat geen t}jd vermocht,
Geen zestig jaren konden,
Wat ons zoo mnig had verknocht
Was door den dood ontbonden .
u is er scheiding in ons lot,

~,

Een snik

J

En staat, en zielservaren :

S

S
u

S
C

Aan u, de heerljjkheid bij God,
Aan mij, u na to stares .
Godlof! Dit kan ik, zonder pijn,
En voel mij kracht verleenen .
Hartstochtelijk mag de smart met zijn
Van fir" saards die beweenen ;
Hun tad is kort, hun troost is groot
Een foreche greep , een zachte stoot,
Een kus van d' Engel van den dood,
Mjjn Jonathan, kan ons hereenen,
') ,,Och, bhgf nog wat!" had ik hem in 1883 toegesongen .

a
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KOY .

-

OP liIJN LEG}EB TE

.

KOM.
Mijn uit Java overkomenden Zoon to gemoet gezongen .

Nom, Vader, tot uw Zoon, kom, Zoon, tot uwen Vader ;
En, vaartuig dat hem voert die van verlangen brandt,
Klief d' Indisch' Oceaan, dying de Engte door, en nader
Van dag tot dag 't Europisch strand!
Kom tot den hoog be'aarde, eer 't uit zij met een levee,
Uat de Almacht ophoudt in de borst, die naar u smacht!
Nom tot dat eenig Kind, voor u een kind gebleven,
En vindt het in zijn 3onglingskracht .
Kom, zie de Vrienden weer van eigen jonglingsjaren,
Al manners flu van rang en aanzien, kracht en deugd!
Eon drietal trof de dood, maar die zjjn sdhicht bleef sparse,
Zien naar u uit met dabble vreugd .
Kom tot uw Vaderland! G j mists in 't schittrend Oosten
't Aandoenl jk schoon van 't Hollandsch landschap steeds met feed
, t Verlangt u, voor 't ontbeerd, door 't volst genot to troosten,
En wacht u in zijn zomerkleed .
25 April 1826.

Op MIJN LEGERSTEE .
I om, zachte Slaap, m}jn oogen sluiten
En stuiten mijn gedachtenstroom,
Houd zorgen en bezwaren buiten,
Verander ze in een zoeten droom ;
Verkwik mijn binnenst, streel mijn leden,
Yernieuw de kracht, die God mj gal,
En breek uw stifle zaligheden
Niet spoedig, niet to dikwijls af!
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AAK SARK KONIMKLIJKS ROOGHEID MARIA, RYZ .

Mijn God, den schat van zegenlngen,
Mij door uw goedheid toegebracht,
Die mj b}1 't licht des daags omringen,
Verzegelt ge in den donkren nacht !
'k Geniet bj 't zwijmen der beseffen,
Gedachtloos, spraakloos wet ij schenkt,
Maar zal ontwaakt uw lof verhe en,
Die door en in den slaap mij zegent en gedenht .
1896,

A AN HARE RONINRLIJKE HOOGHEID MARIA, PRINSES DER
NEDERLANDEN, GEMALIN VAN ZIJNE DOORLUCHTIGE
HOOGHEID DEN VORST VAN WIED,
op den 18de

Juli 1896.

De Dochter van den Prins zoo harte1jk hooggeschat
Ontvange op 't Zilvren Feest mjn hellgroet op dit bled
Pe Zegen Gods, due lang eerbiedig1 jk genoten .
Bekljjve op 't Echtverbond, in Zjne ganst gesloten,
Vervull' Haar hart en huffs met meer den w~reldvreugd,
Omvatte, met den stem, de loten,
En tonne in 't kroost uit Haar gesproten
Ons erfgt,namen van Haar deugd!

ru

VERVELING.

Verveling 1 'k Heb u nooit gekend,
Moet ik u kennen leeren ?
Tijd kwam ik levenslang to kort ;
Nu 't Levenslang nog langer wordt,
Ran 'k wel wet tijds ontberen
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BDBLHAN BIJ DE G ItATIE GODS .

Ach, hem, die voor lectuur en schrrft
Van andren of moat hangen,
Grijpt soma dat geeuwend monster aan,
Daar hjj , om aan zijn klauw to ontgaan,
Niet weet wat aan to vangen.
Gebreken zi~n aan d' ouden dag
(En velerlei) verbonden,
Maar wat ik meest betreuren moat
I9 geen (EBREK, 18 OVBRVLOED Van ongebruikte stonden .
Juli 1896. B}j toenemende gez,Lchtsverduisterlng,

EDELMAN BIJ DE GRATIS GODS.
Geen adelbrief
Toont uw archief,
Uw borst goon ridderteeken,
Maar de adel van die schoone ziel,
Die u van God to beurte vial,
B1 jkt voor zichzelf to spreken .
Gj last met koud
Wie u aaaschouwt,
Maar boeit hem hart en oogen.
Ontzag, geen vreeze, boezemt ge in,
Vertrouwen, eerbied, vriendschap, min,
En - niemand wordt bedrogen .
1896 .

GODS

HAND

177

G

Mien God! ik zie uw hand in alle dingen
Van lief en leed,
Ook waar de tranen m}l ult de oogen springen
Om 't geen zij deed ;
Ik voel uw hand in lijden en verb1jden,
Genot en smart ;
1k kiss uw hand, ook in m"n bangste tjjden, . . .
Zij is niet hard.
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Ztj wil hetgeen doorwond moest worden, heelen,
A1 kost hot pijn ;
Doet zeer, maar good, en kept geen schaadljjk streelen
In goedheids schijn.
Z j wijst de ziel, omringd van duisternissen,
Het hchtpunt aan .
Den beaten weg aan die hem dreigt to missen,
En heipt dien gaan.
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Mjjn God! ik hob uw hand in al mijn wegen
Gezien, gevoeld ;
Heb dank, met wat ze ook bracht, was altijd zegen .
Was hell bedoeld .
0, Als ze eerlang hot lichtjen uit komt blusschen,
Dat leven hoot,
Zil vinde om hear eerbiediglijk to kussen
Mjjn mood gereed.
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Zij geeft zoo veel ; zip ken zoo r jk vergoeden,
,
Waar zj
i, berooft,
Aanbid1jk teer in 't sparen en behoeden
Van 't buigend hoofd ;
Ze onthoudt eon gunet, om beetre gunst to toonen,
En wiseelt straf,
Verdiende straf, met onverdiend beloonen
Beschamend af.
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GODS HAND,
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t,

5 September 1696 .
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TUDBEBEYENINGF . -~ HEB GEESTDRIFT.

EEN PESSIMIST

TIJDBEREKENING .

1

Het wachten 1}lkt one lang en kwaad,
't Genieten, wet en kort ;
Bet sch jnt to talmen wet eerst wbrdt,
Te haasten , wet vergaat.

HZB GEESTDRIFT.
Heb geese-drift voor jets goedel Zjj prikkelt tot de dead ;
Maar bond de teugele : Wear ze to dweep-drift overslaat,
Bolt zig hear doe! voorb~ en maakt hear goad tot kwaad,
4

J

EEN PESSIMIST.

J

,'k Zie God en menschen met onvriendlhke oogen San ;
'k Mistrouw ze beide, en heb een of keer van 't be+etaan!"

C

IMt eenige is nog jets : voor heel wijs door to garan .

r

S

BETS$ LAAT DAN NOOIT, ENZ .

BETEB LAAT DAN NOOIT.

1896`

Men placht voor poezie to venten
Hot prozawerk van eon Homeer,
Een Aeschylus en zulken meer
Och arme! men bedroog zich Beer ;
Voor twintig jaar, of weinig eer,
Bedachten haar de ,decadenten".

CONDITIO SINE QUA NON.
U-zelf vergeten en u-zelven geven
In alles wat gjj dicht en schrift,
Ziedaar wat u in 't hart van die u leest, doet .leven,
En lof verwerven, die b j 't nageslacht bekl~ft .

EEN KRACHT GAAT UIT VAN 'a HEILANDS KRUIS .
Aan Mevrouw M. K . d. W.

Een kracht gaat nit van 's Heilands kruis,
Om 't kruis hem na to dragen,
Te deelen in zjjn smaad en hoop,
Zen spotkleed en zjn doornekroon,
Zi,jn kaak- en geeselslagen .
Een kracht gaatuit van 'a Heilands kruis,
Om naar 4jn beeld to ljjden,
Gehoorzaam, onderworpen, stil,
Zich sterkend aan des Vaders wil,
hen bangsten str jd to str}jden .
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SAN MIJM ZOON CIT INDIE MET VFRLOF, VERJAARGEOET .

Een kracht gaat uit van 's Heilands kruis,
Die 't kruis maakt tot ears zegen,
Die reinigt, heiligt, voorbereidt
En opleidt tot de heer1 jkheid
Die 't moor den op ken wagon . I)
Hail dien, the in de school van 't lead,
Die kracht in zich laat workers,
Die, 't oog gevestigd op dat kruis,
Wat zee van ramp hem tegen bruin',
Door hear zich 't hart voelt starkers .

AAN MIJN ZOON UIT INDIA MET VERLOF . VERJAARGROET .
H

G}j kwaamt ; gj ziijt er ; viert uw feast.
De Hemel is ons goad geweest,
voerde u over zee en baron
Near 't Ouderhuis , ears 't Vaderhart ;
Geboet, vergoed is de afzijnsmart
Van zestien lange jaren .

Hoe klopt van bl jde erkentenis
Nu aller hart aan dozen disch,
Wear Vrouw en Kind uw zjj bekleeden!
Hoe smelters dri® geslachten seam
In 't lovers van Gods grooten naam,
Voor dit gezegend Heden!
EEn 't Morgen ? . . . , wordt aan Hem betrouwd,
Die in Zjjn hand onz' edam houdt
En wederzien en afs4jn regelt
Voor wie gelooft is alles good
Wat liefder jke Wijsheid doet
En wtjze Liefde houdt verzegeld.

1? Dec, 1896.
')

Rom. VIII, l&

NOOIT EN STEEDS, ENZ .
V

4

NOOIT EN STEEDS.
Nooit heb ik buiten God geleefd,
Sinds de eerste kinderjaren ;
En niemand onder duizend hoeft
Meer goads en zoets ervaren
Van Hem, die leeft en zorgt en schenkt,
En altjjd aan de kindren denkt,
Die, tegen beter weten,
Hem toch zoo vaak vergeten'

S
C
C

M jn God, ik ban van hue getal,
Ik was en zal hat blijven ;
Uw trouw zal nooit geheel en al
M"n ontrouw buiten dr}jven .
'k Vergeet, w}jk uit, dwaal af, misdoe ;
Gjj waakt en wenkt en toont de rot,
Maar wacht, met nieuw ontfermen,
Den boetling in uw armen .
Uw w mildl}jk geven" is zoo root,
Nog grooter 't ,niet •verwj ten",
Het steeds wear redden uit den nood,
In sp t van tegenwrjjten!
Gena die haar beloften stjft,
Waar 't zondig vleesch nog woelen bljft,
Nooit droef genoeg beleden,
En veal to flauw bestreden .
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AAN IEMAND,
DIE ONS MENSCHLIJK LEPEN ZOO ,KLEIN„ NOEMDE,

't ,kleine levee" smaalt ge, in onbedachten wa,an.
Neen, 't levee is ,,zoo groot", dat velen 't niet verstaan ;
Hat al waar 't al in omgaat is 't,
Dat van een Eeuwigheid beslist .
op
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HORA RUIT. - HRT BETERE, ENZ.

Q
G

HORA RIIIT .
De t jd ontglipt one op den dour ;
Pie grigpt hem om hem *uit to koopen"?
Nooit meldt de klokslag ons eon our,
Of 't is alree verloopen,

HET BETERE .
't Als kwaad vermemde goad,
Dat we uit Gods hand ontvangen,
Gaat boven 't goad-en-zoet,
Daar wig ons hart aan hangen .

NIEUWSTMODISCH PROZA .
Hoe hob ik 't nu, inUnheeren? Gaat
Gjj in uw huisjae ook op straat?
En zonder, voor go er in loopt kuieren
Die eons ordentlijk of to schuieren ?
Kunt gig met minder niet bestaan
Om rok en witte das to ontgaan ?

IN 'T GEPLIJ KOMEN.
,G.1jkheid" wordt de lens . Is 't om die leas to stijven,
Oat nette pennon thane eon plompe taal gaan schrpven?

BLIJF AAN MIJN ZIJ.

r

BLIJF AAN MIJN ZIJ .
v
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B1 }jjf aan mijn 4j ! Schier veertig zonnekringen
Bleef mjj uw liefde in lief en leed getrouw,
M jn heal, mjjn hulp, mijn steun in alle dingen,
Van God gegeven vrouw!
Bhgf aan mjjn zj ! De webbe van mjjn leven
Is haast ten elnd gAsponnen en breekt af;
Wat zou het zjjn , moest mj uw arm begeven,
Zoo dicht bij 't graf ?
Bljjf aan mjjn zjj ! Mjjn hart kan u niet missen ;
Het mist er veel bij die ik om m j zie ;
De droevigste van alle droefenlssen,
Bespaar mj die
B1 }jjf aan mijn zjj ! Gij wilt het ; wil bet vragen
.Van . Hem , wlenswll beschikking is en macht ;
H}j nelg' z};n oor, h~j rekke uw levensdagen,
RU spare uw kracht!
M'nliefde hoopt ; de Zijne ontzegt mjj 't vreezen ;
Uw leef4jd klimt, uw ouderdom bli,jft uit ;
't Gezondste bloed doorstroomt nog heel uw wezen,
Door niece gestuit,
Kleurt nog uw wang, doet nog die lippen gloren,
Wier liefdekus me eens ophief nit mijn druk,
En aan mjn hart de stem dee Hemels hooren :
Smack uw geluk !
6 Januari 1897.
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LEN DUIZSNDSCHOON . -

ALS 1U BIND.

Een Duizendschoon in voile fleur,
Maar zonder geur,
Die elk in de oogen steekt,
Ziedaar waar ik hot beeld in zie
Dier hooggekleurde poezie,
Waaraan 't gevoel ontbreekt.

C

De kunstvorm kunstigst ; gloed en pracht
Van teal, near willekeur verkracht,
Zelfstandigheid ten bljjk !
In meows beeldspraak, forsch en stout,
In keurgebloemte, glens van good,
En edelsteenen r jk.

s

lS97.

Al kostbre waar ; maar niet zoo dour
Ale 't ,eene tikje van natuur,"
Dear Shakespear van gewaagt ;
Dat harten treft, ontroert en bindt,
Geheel de wereld maakt tot vrind,
En geen bewondring vraagt .

ALS EEN KIND .
Laat mjj slapen, vinde ik rust,
Rust die elks kwelling suet,
Slapen zonder bangs droomen --Dan eerst is de rust volkomen
En de weld'aad dubbel groot Als een kind op Moeders schoot.
Laat me ontwaken, frisch en klaar,
Zonder lijfs of zielsbezwaar,
Om met onbezorgde schreden
op m}jn reispad voort to treden
Near 't door God beloofde land,
Ale een kind aan Vaders hand.
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JONG . - AFSCIISID, xNZ.
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OUD EN J ONG .

Last toch die dorre blaadren los,
Schoone eikeboomen!
Een jeugdig groen, een nieuwe dos
Zal eerlang komen .
Ja, wat niet siert, kan nog met nut
Zijn dagen rekken,
En 't oude mooglijk tot een schut
Van 't jonge atrekken ;
Maar werd dit stork en stork genoeg,
't Zal niet oertoeven
Met weg to stooten 't goon 't verdroeg,
Maar noon gevoelt heeft to behoeven.

AFSCHEID
VAN MARIA MANCINI VAN LODEWIJK Xlv . 169.
,,Vows pleurez, vows etes le maitre, et je pars' .

,Gij schreit, g j zijt de Meester, en ik ga".

S

Diet welk een hart zag haar ,de Rooster" na!
Was aan dat jonglingshart zjjn eiech en recht gegeven,
Vie west of op dien naam van GxooT
De donkre schandvlek wel zou kleven
Van overspelig echtgenoot!
MARIA MANCINI, een der vijf schoocie en rljke nichten
an biAztani, to
Rome geboren, maar in Frankrijk bij haar oom opgevoed t had van kind
4 met den haar in leeftijd geljjken, reeds op zijn vijfde tsar als konivg
erkenden Lodewijk ZIV op gemeenzamen voet omgegaan, en dozen sane
zoo innige genegenheid ingeboezenid, dot hij gezegd worth er een oogen
blik aan to hebben gedacht haar to trouwen . Staatabelang legde hem, na
den in 1659 met Spanje gesioten vrede, een huwelijk met de Infazito Maria
Theresia op.
BIj de scheiding folds MARIA twintig, LODEwz.ix een en twintig jaar. Ziq
vertrok op last van haar oom naar Brouage, en ging later in ItahS een
aanzienlijk huwelijk aan met den prins COLONNA, maar dat ongelukkig was
en ontbonden werd. Het huwelljksleven van Lodewijk XJV is bekend. Zie Founnisa, L'Lsprit daps l'Histoire p . 242 etc.
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AAN B$DIENAREN VAN HET EVANGELIE GODS .

AAN BEDIENAREN VAN HET EVANGELIE GODS .
In den verkiezingstijd voor de Staten •Generaal.
In hoc signo
Verlaat, verlaat hat Vaandel niet,
Gij Evangelieboden,
Om wet gij voor en om u ziet,
Wat dringen moog of nooden!
Het Vaandel, dat hat teeken draagt,
Waarin ~ij 't hail der wereld zaagt
En eigen hell op bouwde,
En dat u God betrouwde .
Geen eerambt ken met moed zoo hoog
Den dunk der wereld tartan,
Dan dat a aanvaard hebt voor Gods oog,
,Ja g~j : . van ganscher harten" . 1 )
Pat wilt g}) ? V.oor uw Vaderland
Een staatsman z}ln, naar nieuwen trant,
Uw Volk een volksman worden
Van lager dan uw orders?

Gb dient uw Volk van dag tot dag

Door in Gods naam to spreken,
Door eerbied voor Zjjn hoogst gezag,
Met orde en rust, to kweeken,
Den vrede door hat blood van 't Kruie
Voor yolk en staat, voor hart en huie
Te brengen en to sti yen,
En op uw post to bl}jven .

Jani 1$97 .

Daar zal Hij u den moed , de kraeht,
De vreugd, de vrucht yermeeren,
U geven meer dan gjj verwaeht
Of biddend durtt begeeren ;
Dear sleet gj met vrijmoedigheid
Het oog op Hem, wiens hand u leidt,
aliens read a zal verzellen
En tot een zegen stellen.

1) Formulier om to bevestigen de Dienaren des Goddelipken Woerbs .

HET EUROPEEsca CONCERT .

187

YERL09SING.

HET EUROPEESCH CONCERT.
1897 .
Gig speelt Voorzienigheid, Grootmachten van Euroop!
Forceert den Vrede, en geeft al 't , andere in den koap :
Recht en Gerechtigheid en menschel}jke ontferming
Voor snood vertrapten, die u smeeken om beseherming 1 ) .
God spreekt door hongersnood, pest, aardschok, vloed en brand :
Geen nood! uw Vrede duurt, uw Babelbouw houdt stand .

c.
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Juni 1897.

C

VERLOSSING .
De Woorden van HET Woord, de wondren van
Die zijn het daar de ziel b j leeft.
Die God in Jesus Christus heeft,
Dien reel de Zon en gaat niet onder.

C

u

HET

Wonder".

Eerst moest de sombre nacht aanvaard en doorgestaan,
Waarin het hart zichzelf doorgrondde,
En 't arme menschenkind, met schuld voor God belaan,
Won droomen, maar niet $lapen konde .

S

Eerst : ,
ellendig mensch! Wie zal min redder wezen,
MB redden van m~ self en nit mjyn zielenood?"
Daarna : ,Gods hefde zjg geprezen!
In Ch ristus is m"n
I) heil, mh" n leven uit den dood,
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De Armenisehe Christenen .
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HOE

'T

GAAT .

VBOUWEN~OOGkN. - ANDNAS .

HOE "P GAAT,

C
?

y

't Po tische in een ding of dead treft ziel en zin ;
De vonk van heilig vuur begint in 't hart to ?loren ;
De ontwaakte gave spant hear kracht en middlen in En wet we een kunstwerk noemen wordt geboren .
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VROUPEN •O OGEN .
N
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Women have more strength in their looks
than we have in our laws, and more power
in their tears than we in our arguments .
HENRY SAVILLE. (t 16221 .

~;

Een vrouw heeft in hear lonken rooter kracht
Dan mannen in de wetten, die i j waken,
En in hear stomme tranen zit meer macht,
M{jnheeren! den in 't roeren van uw kaken .

R
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~

u

ANDERS :
r

N

Dear zit meer kracht in vrouwenoogen
Dan in wet wetten gjj ook stelt ;
Eon traan, die in de oogen welt,
Verslindt uw bondigete betoogen .

~
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INDIYIDUALITEIT. - SPREKERS .

1 9

r

INDI VIDUALITEIT .
Elk menschljk wezen heeft z jn eigen mark en zegel ;
Elk op zijn beurt uitzondring op den regal .
M

SPREKERS .

a

l.
G j vraag t g& duri 't woord . Maa,r die 't u voeren hoorden
Wat al to vlotbespraakte man!
Gedenken t woord van SAINT CTRAN :

Niets grootscher den hat woord, niets zoo gering ale woorden')

n
~~

n
r

II
,Wie luistert, dear ik spreek?" is vaak uw wreevle vraag ;
Slechts een, mijn vriend ! Gij zeif, maar daze dubbel graag.
1 ) 9i la parole est ce
a de moindre .

y
L
.

qu'Il

a

y a de plus grand, lea paroles soot ce qutil

~I

t`
R

a
a

.
190

LAPSUS LINGUAL

INIThR IN ZIJN STAND.

LAPSUS LINGUAE.
't Wel voorbedachte woord kan struiklen in den mood,
Als eens to Haarlem een goed reednaar ondervond
Die grooten Wader Hooft" plechtstatig moest begroeten .
Daar etond h}j v66r hem, maar op sidderende voeten ;
Het slagwoord zou er uit . ,0 Vader," 'zei de man,
,o Vader Booft, ik zeg meer dan ik voelen kan ."
Hfstorisch.

„lader Hooft" . Mr. HeNDaix
en afgod der Patriotten .

HooF;

Burgemeester van Amsterdam, hoofd

IEDER IN ZIJN STAND.
Een zwaan behoeft zoo wel 't vol aantal ran zjjn veeren,
Een pauw zjjn ganschen vederdos .
Ale 't needriget vogeltje op uw huisdak en in 't bosch .
Niet rjjker, wel bezien, zjjn ,groote heeren"
Dan menig eerzaam ,kleine man",
Die, in xbn stand, er met het zijne komen kan .

SOLAMEN MISERIS.

--

DEN HOOGGELEERDEN H. sNELLEL
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SOLAMEN MISERIS .
Men placht to roemen op de Vaadren en hun zeden .
,G' dwaalt", betoogt flu elk van 't niet to zeedl jk kroost ;
r De Voortjd was vooral nlet zuivrer den bet Heden" -'t Mag dikke waarheid z}jn, maar 't is een doune trooet.

DEN HOOGGELEERDEN H, SNELLEN.
Met. et Chir. Dr. en Prof.

De liefdrijk' Arts die, met Gods zegen,
Me een helder oog gaf voor een dof,
Neem, b j den roem alum verkregen
De echatting van mUn dank en lof.
God spare de oogen, spear de handen,
Die zoo veel a'ammer, pjjn en leed
Uoorzagen , lenigden , verbanden,
Tot ieders heul en hulp gereed!
Hj were wolken van zjjn wegen,
En neevlen van zjn hoofd en hart;
Zlnr licht, dat ells duister tart,
Bestrale en blink hem vriendljjk tegen!
1897, 4 Juni .
Na lichtiag van de grauwe steer (4 Mei), mign cents eehrtft .
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DIJ DR U*LTENI$

DR

ZEV1INTiENJ 1RIG E SONINGTL

a

BLI DE BEELTENIS DER ZEVENTIENJARIGE KONt GIN .
1

w

Lief voorwerp van Gods zegen,
Zoo rijk door Hem bedeeld,
Hoe juicht uw yolk u tegen,
Op d &tnblik van uw beel7t
Het oog verraadt de ontroering
In d' on eschreiden traan
Het hart ~ de ~aeestyervoerin as
Door heviger to sleep .

v

c
C

•
,~

8ekoorl" ke en vol$choone,
Te schooner door u w deugdl
Verhoogt de koningskrnne
Den luister van uw J'engd :
E'aar siert uw varstljjk wezen,
Da,t eigen glansen spreidt,
Waarin wj relnheid lezen
En zachte majesteit,
„

G

C

als gjj zialt regeeren,
Die U den eed van trouw
Niet stil of luide zweren
En heilig houden zou?
Vie, wear uw vlag moog zweven,
Uw vaandel staan 8ePlent,
Niet klaar ataan met zjn leven
Voor U en 't Vaderland'1

a

a'

N

WIe,

{,
L

~a

Haast grjjpt uw hand de toomen,

lle toomen van 't bewind ;
Dan is , de dag gekomen,
Orange! van tw Kind ;
De 'onge mermen scharen

•
c

,•
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a

M

Zich 'uichende om hear troop

1897.

De grijze ontkent z jn jaaen
En atelt den jubeltoon.
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BET ZIJ EBNBT .
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HET ZIJ ERNST.

6

GiJ ,peinzens-moeden",r vragens-moeden",
Is 't ernst en waarheid met uw klacht,
Zoo hoort de roepstem van den Goeden,
Die u in de open armen wacht 1
Van Hem gaat rust uit voor de harten,
Van Hem, verzoenlng met het lot,
Het woord des raadsels onzer smarten,
En vrede met een heihg God .

G

~,

a

Gij zult het in Zjjn arm ervaren,
~Bevinden onder~ proef en kruis,
In alle ljlfs- en zielsgevaren,
In alien storm en zeegebruis ;
Nog meer en beter, door to leeren
Zachtmoedig, needrig zijn als Hj,
En 't zachte juk niet of to weren,
Dat Hjj u oplegt, immers Hi.
Maar is uw peinzen" weten-willen
En hoogste wjjsheid, in uw wean,
Uw ,vragen", een vermomd bedillen
Een heimlijk op- en tegenstaan ; '
Voedt ge in uw ,pelnzen" zelf behagen,
Wil 't peinzend hoofd belangr k z}jn,
En is van uw vermetel vragen
Vermoeid to wezen, praal en ech}jn :
Zoo moge God u aan uzelven
Nog eerst ontdekken,'t ga hoe 't ga,
En worde uw ,peinzen hartdoordelven,
Uw ,vragen," vragen om gene .

G

G

S

a

a

1897.

S
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vhkLJAARDAG.

S
VERJAARDAC .
Rozen voor m}ln voet gespreid,
Rozen zonder doren,
Niet dan liefde en vriendlijkheid
Voor mijn oog en ooren,
Oog, dat nu wear helder ziet,
Helder als to voren,
Ooren, die zoo scherp wel niet,
Maar al 't goede hooren .

S

a

Dank, mjjn welbeminden! dank ;
Dank, mijn God hierboven!
Kon ik maar met woord en zang
U near zielslust levee!
Maar wet i8 een zondig mensch,
Wat een eindig wezen,
Bi _een Goedheid zonder grens,
Eeuwig onvolprezen ?

L
G

Ach, die Goedheid overtreft
Danken, denken, pogen!
't Hart, dat zich tot haar verheft,
Trilt van onvermogen ;
't Lofdicht, nlachtlooe tot haar ear,
Kruipt in pleats van stjjgen . , , ,
Vul min staamlen aan, o gear!
En versta mjjn zwjjgen.

C

S
~,

1897 .

S

S
S

S

HET YExtTEEB DER EWALUWEN.
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HET VERTREK DER ZWALUWEN.
Spoed, mijn Zwaluw, spoed u voort
Naar uw zuid1jk toevluchtsoord,
Naar uw Abessynsche meren,
Waar gebrek noch koude u dren,
Waar een eeuwge zomer noodt
op wet hier de winter doodt!
Maar vergeet wet gij verliet,
Ons herbergzaam Neerland, niet!
Als de lente ons doet herleven,
Kom ook gij weer herwa,arte zweven,
Naar u jong en oud bemmt,
En gij 't hoekje wedervindt,
Waar, met nooit beschaamd vertrouwen
Gzj u 't nestje kunt herbouwen,
Naar, in hooiberg, schuur of stal,
Mensch noch dier het storen zal!
Mijd maar, mijd de valsche kust,
Waar u doodstrjjd wacht voor rust,
Waar de booze netten hangen
Om uw argloosheid to vangea,
Waar m' u lief heeft als een proof
Voor een wreeden modetooi .
1897 .
Abessynsche meren .
Een Italiaansch zee .officier, in 1896 met de expeditie .Bottigo in Abessynie
reizende, zag aldaar, in den omtrek van het Stephanie-, het Pudolfs • en
het Margherite •meer, zwermen zwaluwen, die er gedurende bnzen winter,
dank zij den weeldengen plantengroei, in overvloed van insecten, ruimschoots voedsel vinden, maar geen nesten bouwen . Zij broeden in Europe .
Valsche trust .

Van Frankrijk, wear zip bij duizenden opgevangen worden en, tot versiering van dameshoeden, in den handel worden gebracht .
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AQIIILA NON CAPTAT MUSCA8 .

-

ZEGtGfKN . - QOORZICHTIGI

AQUILA NON CAPTAT MUSCAS.
,Geen aadlaars van en vliegen," zeiden de ouden ;
En 't b ft hun konlnge •a ard en ear .
Pie doen hat des to meer?
Vleermuizen, die zich zelf, bjj nacht, voor aadlaars houden .

ZEGGEN.
G j zegt uw verzen, ale gij zegt dat 'k, zeggen moat .
Zjjn 't verzen die Iete zeggen, 't is mjj goad.

VOORZICHTIG.
Ga met bekwamen spoed den korteten wag, den naaeten ;
Maar vrees 't verstuiken van uw voet .
Een, die niet schroomt zich to overhaasten,
Komt zelden wear hjj wezen moat.

LEN WOOED VAN MONTAIGNE . - VROIIWEN . - ONT`YAPEN U.
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EEN WOOED VAN MONTAIGNE.
L'homme est un titre ondoyan
et divers .

,De mensch eon golvend en afwisslend wezeni"
Gelooven 't die bet lezen ?
Oak zulken, die, beoordeeld near den scbijn,
Geprezen worden ,uit een stuk" to zijn?

VROUWEN.
Dat Vrauwen in iets minder z n den Mannen,
Ziedaar een wean, dien ge nit uw hersens meet verbannen ;
Maar dat ze in alles andera zijn den
j,
In velen beter, denk dat vr}l .

ONTWAPEN U.
Ontwapen u voor zwakken, sterke man!
Steun met uw hand wien zij verplettren ken .

198

AL9 DE MOORMAN .

ALS DE MOORMAN.
(Hand. VIII 27-39).

,Reist uwen weg met bljjdschap," gij
Gedoopten in den naam des Heeren!
Van wien Jezaja schreef is Hij,
Dien ge altjjd meer zult kennen leeren
Die dood en hel voor u verwon,
In alien nood u komt to stade,
En uit zijn onuitputbre bron
Laalt met genade voor genade.
,Reist uwen weg met b1}jdschap," gij,
Die Jezus Christus hebt beleden!
Al gaat het door een woestenij,
Met hindernis en moeilijkheden, .,
A1 week zijn dienstknecht van uw zl~,,
Naar zpn bestelhng weggenomen ;
fl jzelf bljft u bestendig bjj,
En waar gij zijn moet, zult gij komen.

1898

,Reist uwen weg met blijdschap," g}j,
Die opstaat van den disch des Heeren!
Al wacht u weer een maatscha PPjj
Waar zonde en ijdelheid regeeren,
Nieuw heidendom, oude afgodsdienst ;
Ook daar zal Jezus u verzellen,
En mooglijk u ap 't onvoorzienst
Voor meer dan een ten zegen stellen .

GROENE MEI . -- ELAUWR-RRGEN.

GROENE MEI.
Is 't nbg eens zoo,
Is 't nbg eons zoo,
En wordt bet weer genoten,
Bat zachte groen,
Zoo frisch en koen
Ten bladknop uitgeschoten?
Is 't weer zoo schoon,
Aandoen1jk schoon,
Ale in mijn vroegste jaren,
Om even laid
De Godheid uit
Hear werken to verklaren ?

1835,

En is 't opnieuw,
Nog eons opnieuw,
Aanbidden, danken, loven
In 't oud gemoed,
Met zulken gloed
Ale slechts de dood ken dooven?

BLAUWE-REGEN.
(GLYCINE SINENSIS.)

Bruingroen bled, en bloementrossen
Rijk, en voorljjk bij dat lof,
Sieraad der Srneesche bosschenl
Bloeit g j in m}jn stillen hof,
Zendt uw fijnen gear mij tegen,
En verneemt tot lof en loon,
Dat gij 't van mijn Gouden-regen
Wint door een veel teedrer schoon .
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TALENT OF GENIE. - AAN AGNOSTICUS .
Maar uw liefi k blauw gaat bleeken,
Als de glens van 't goud verschiet ;
Regenvlagen, zonnesteken En uw mister gaat to niet!
Dan ontwaakt een forscher leven
Tot een volley bladertooi,
Aloe van sappen of togeven
Aan eon al to vluchtig mooi .
Echter komt het nog eens k jken
Als de herfstzon u belonkt
En, met weinige u geljken,
Tot een tweeden bloei ontvonkt •
Glimlach, eer de stormt jd nadert,
Die het eerst ons 't liefste roof
Glimlach tusschen vee gebladert
Die herinnert, en elooft.

TALENT OF GENIE.
U gaat het mak1 jk af, wat vrucht van moeizaam pogen
B}j andren Is, Begaafde Man!
Maar waart ge een Groote Geest, wij zagen u vermogen
Wet niemand hunner ken .

AAN AGNOSTICUS .
G j wacht u van erkennen en ontkennen ;
,Misschien bestaat!". . . . G j last het aan ngn pleats.
En, liever dour den dwaas
Bevl~tigt ge u bet denken of to wennen.

S
S
S
C

UflBIt8TBN. . .. QUO QUI$ INDOCTIOB.

AAx UkT xoa&DEN .

UITERSTEN.
Same wil men oud zjn v6or zjn tjd ;
Maar wordt het tjd om oud to wezen,
Die fraaie wil sleet om tot vreezen,
En kreeg men liefet nog wat reapijt ;
Soma is men al to hoed genezen,
En wil flu jong zjn, na zjn td.

QUO QUIS INDOCTIOR .

S

Wat maakt Jaa ps teal zoo stout, zjn oordeel zoo onzacht ?
Onkunde van zjn Onkunde is zzjn kracht.

S
5

G
G
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AAN HET NOORDEN. )

In dezen groenen winter.
Heb ik voor zestig jeer to luid
Uw lof doers hooren,
En put gj dear de vrjheid uit
U niet to storen
Aan 't seen mjn ouderdb
u slneekt
Reeds zooveel keeren,
Dat g j de strengheid wet verbreekt
Van uw regeeren ?

1 ) Ode aan 't Noorden,1884. (Dichtw. 1I.)
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ANTON BIIAGMAI(Ihs sTANDBEELD, -- 1 OSTBLIJH VOOR GOD .

Gj blaast maar driest mp in t gezicht,
En in m}in beden,
En dreigt met rheumatiek en ,jicht
Min oude leden ;
Geen Mei, geen Juni, raakte u kwijt,
Geen langste dag mocht u belezen ;
't Wordt Juli, zou bet flu geen tijd
Voor 't Zuiden wezen?

~'
a

1895, 30 Juni .
C

a

ANTON BERGMANN'S STANDBEELD,
in zijn geboorteplaats Lier, onthuld 11 September 1898 .

S

a

Een zacht gevoel, een klaarziend oog, een vriendlijke aard
Lacht ons in Tony's werk van iedre bladzi,j tegen .
Zijn rijkbegaafde geest mask hem een standbeeld waard :
Ons alley liefde en lof was door zijn hart verkregen .

gu

S

KOSTELIJK VOOR GOD,

wij

G

L
(

V

weten wie, we aanschouwen hoe
Gig werdt en zI~t :
Uw binnenst' hoort den l3emel toe,
Is God gewijd ;
Uw aanschijn, vriendl}jk toegekeerd
Aan elk en al
Wat huip en troost bid u begeert,
En vinden zal .
Uw reins bilk , uw zedig schoon
Verraadt
Den stillea geest, die lof en loon
Van u

aat r s hoop " 't niet bedoelt
g Heel zacht g ~
tete nit, dat ieders hart gevoelt,
Een macht.

t

a
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MONICA'S TROOST .

S

De vrede Gods, die in u woont
En waakt,
Dat Hoogre, dat uw deugd bekroont
En maakt,
Trekt aan, ontroert, stemt harten tot
Gods eer ;
En g j, man kostlijke voor God!
Weet niot wanneer .

9
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MONICA'S TROOST .

. . , Quaerentibusque utrum non formidaret
tam longs a sua civitate corpus relinquere :
„Nihil mquit, longs est Deo, neque timendum
est, ne ills non agnoscat in fine seculi, undo
me resuscitet.
AUGUSTINtTh Confess : h. IX. c. ii* .

,Mete is ver voor God!"
Voere u 't ruwste lot
Naar de vreemdste kuste,
Dale in 't verre graf
't Moede lichaam of
Tot de range rusts
t Godl}lk alziend oog
West het van omhoog
d Engel aan to wizen,
Wrens bazumgeschal,
Als het klinken zal, , .
t Heerl~k doet herr}lzen .

1 Corinthe gV. 52 in
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DI DBSDB BLADZIJDB VAN H&T ALBUM, BPiZ.

Op DE DERDE BLADZIJDE VAN HET ALBUM,
AAN HARE MAJESTEIT EMMA
KONINGIN•WEDUWE REGENTES VAN HET RONINKRIJK,
met het Hu1deb~"k van het Yederlandsche Volk,
bij bet nederleggen der Regeermg, aangeboden en door H . M. aanvaard
den 2aao September 1898.

Duld, Koninklhke Vrouw ! dat Nederland U huldigt
Met blijk van liefde en dank en eerbied diep en groot!
Het is aan U 't behoud van 't Hoo g Geslacht verschuldigd,
Dat uit to sterven dreigde en opbloeide uit uw schoot.
U zegent uit zjjn Graf de Koning, wien Ge een zegen
Des Hemels zit geweest opt afgaand levenspad ;
U zegent van haar Troon, aan Uwe hand bestegen,
De Dochter, die in U de vroedste moeder had ;
U zegent van condom nit hooge en , lage mooning,
Len Volk, dat een van zin Uw r jksstaf heeft gekust,
Met eerbied voor de Weeuw van z hn beminden Koer' g,
Verzekerd van uw hart en op uw deugd gerust .
U zeegne van Omhoog de God, diep we u zien eeren,
DMet moat gelukkigst maakt en opheft boven 't stof !
Hij was Uw sterkte en licht b j zorgen en regeeren
Zin vrede b1}lve Uw deel, met alley braven lof !
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Nu grijpt haar hand de toomen,
De toomen van 't bewind;
Nu is de dag gekomen,
Oranje, van uw Kind ;
De jonge mannen scharen
Zich juichende om haar troaa,
De grijze ontkent zijn jaren
En stelt den jubeltoon.
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H.M

WILIIELMTNA'S
KOMST
TOT DEN TROON .

31 AUGUSTUS 189$.
Laat van 't Noorden tot het Zuiden ,
in het Nederlandsch gebied,
Al de klokken vroolijk luiden
Als een grootsch, eenstemmig lied
Laat van alle torenspitsen
Uriekleur en Oranjevlag
Alle harten vergewissen
elk een feest men vieren magi

C

C

1~
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't Koningskind telt Achttien jaren,
't Konmgskind bestijgt haar troop'
3uicht haar toe, verheugdg scharen,
• en eerbetoon!
Schoonheid Jeu d, Bevalli heden,
De Eenvoud van een lief gemoed,
Rr}jke Deugden , reine Zeden
Zjjn haar lijf• en eerestoet .

c

S

~Toemtlifd

S

Zulk een bloed doorstroomt haar aderen
Als zich noon verloochnen last
Bloed van Ridderlijke Vaderen,
Vorsten, Helden, groot van daad,
In het diepst haars harten leven,
Haar ten zegen, ons tot hell,
Les en Voorbeeld haar e even
Door een Moeder, zon ler fell .

I
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Dat ze u lief heeft zeggen de oogen,
Die zjj vriendl jk tot u keert ;
Leed verzaehten, tranen drogen
Heeft haar jonkheid vroeg geleerd ;
Alles voor haar Volk to wezen,
Beide in voorspoed en in smart,
Staat op haar gelaat to lezen
Als de wench van heel haar hart,
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SEPTEMBER . OP wBG IiAAR DR NIRUWE HERg .

Hij , die boven lucht en wolker .
Troont als alley schepslen Heer,
Heer van Vorsten en van Volken,
Zie beschermend op haar neer ;
Rek haar dagen, spaar haar krachten,
Geef haar wijsheid, stiff haar moed,
En omring met trouwe wachten
Die zoo trouw zal z jn als goed!

S

~

~

6 SEPTEMBER,
OP WEG NAAR DE NIEUWE KERB .

G.
J

Een blanke Duif, bid 't afgaan van den IStoet .
Streek neder op den Roomn van Overvloed
In 't beeldwerk van 'tPaleis, dat Gij verliet
Ter kerkgang ; Koningin! Gp zaagt haar niet ;
Maar die hear zagen spelden Vrede, Vreugd,
En Weivaart van 't rt~geeren uwer Jeugd .
,En, wat [de KoninginJ zeker niet gezien heeft, maar door anderen is
opgemerkt [en ook in Dagbladen vermeld] - op hetzelfde oogenbhk dat
zij haar paleis verliet, daalde er een jong wit duifje neer, dat zich op den
hoorn des overvloeds, op de fries van het paleis, neerzette ."

q

„DE VUL'GD TEN

Top", door

B ETSY.

bi . 3 .

6

SEPTEMBER . INHULDIG}ING} .

6 SEPTEMBER. INHULDIGING .
I.
Halleluja! Looft den Heer der Heeren,
Koning van de Koningen der card,
Wien al 's Wergilds volken moeten eeren,
Met een hulde Zijner waard!
Halleluja! Paart u, stem en cnaren!
Dankbre harten, stemt den jubeltoon!
Die gij liefhadt van haar vroegste jaren,
't Koningskind komt tot haar Vaders troop !
Koningin in 's Hemels gunst geboren,
Met hot oog ten Heinel opgevoed,
Heil U op den zetel U besehoren,
Door uw Volk gezegend en begroet!
Eerbied, eerbied trilt door hart en area,
Bjj den groet der liefde U aangeboon ;
Eerbied voor uw jeugd en jonge Karen,
Eerbied voor uw vroege koningskroon ;
Eerbied voor uw deugd en reins zeden,
Eerbied voor den konink1 jken mood,
Wear Gjj 't zorglijk pad mee op wilt treden,
Aan de hand van God, die U behoed' !
II.
4 Hemelkoning hooggeloofd!
Aanschouw, aanschouw dit jeugdig hoofd,
Bestemd een aardsche kroon to dragon!
Beschijn dit vriendlijk aangezicht
Met heldre stralen van hot hcht
Van uw genadig welbehagen!
Besehaam niet die uw hulp verwaeht ;
Beziel haar, stork haar, lead haar zacht ;
Bestuur haar eerste en al haar • schred en ;
Het beeld hears Vaders zweef haar voor ;
En , roots liefde Gods ! verhoor
I+een vorstlijk Moederhart, haar volgend met gebeden!
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8 PTEMBBR . INDRUS : --

7

BEPTEMBBR. AUBADE.

6 SEPTEMBER. INDR'K
Haar woord, hear eed, haar stem, hear hart, in woord
En eed en stem gelegd, gevoeld, gehoord,
Klonk door, klonk na . Geen aandacht voor de pracht
En luister, haar ter hulde saam ebracht ;
Maar vochtig oog bij ieder, die dien dag,
Le Oranjebloemknop zich zoo heer1 ik oopnen zag .

7 SEPTEMBER . AUBADE.
Slotzang .

,Wilhelmus van Nassauwe,
Heldhaftlg, goed en groot,
Het vaderland getrouwe
Gebleven tot den dood!
Zoo dikwjjls w j ons scharen
Om een van uw geslacht,
Wordt ook met stem en snaren
Uw lied en deugd herdacht ."
Wilhelma van Nassauwe,
Tot Konlngm gekroond!
U bl jft bet Volk getrouwe
Dat u zijn liefde toont.
In u zien w}j herleven
`Vat ons herleven doet :
Ten top van eer verheven
Orange's Naam en Bloed .
Wilhelma van Nassauwe,
Draag gang en blij de kroon!
W}j steune op uw trouwe ;
Zoo steunen God uw Croon ;
Zoo b1' •ven u bewaken
Zign hGodl}jk' oog en hand,
En alle harten blaken
Voor 13 en 't Vaderland .
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SEPTEMBER. BIJ DR SEIaKELIJHE PLECHTIGHEID, ENL.
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9 SEPTEMBER.
BIJ DE KERKELIJKE PLECHTIGHEID TE 's •G RAVENHAGE .
I.
Near een Leys uit de XVde Eeuw .
GEMENGD KOOK.

Nu laat ons alien Gode loven,
Den Hoogsten Koning van Hierboven!
Geen aardsche luister ken verdooven
Zijn glens en eer .
Nu laat ons alien Gode loven !
Looft, looft den Beer!
't Is alley ons van God gegeven
`'drat wij hezitten en beleven,
Wat rust en veiligheid ken geven,
Geluk en eer .
't Is alley ons van God gegeven ;
Looft, looft den Beer!
Dat alle knie voor Hem zich bulge ;
Dat alley hart Hem dank betuige ;
Dat alley mound van vreugde juiche,
Zen naam ter eer!
Dat alle knie voor Hem Rich bulge!
Looft, looft den Beer!
De Leys nit de XVde Eeuw (een Kerstleys) op de zangwrjze waarvan, en

In welker geest eau toon dit lied geschreven is, is opgenomen in de Ver .

zameling van Dr . J . G . R. Acquoy, (bl . 46. No. XXI[I) uit „Een devoot en
profagtelyck boeczken" . Antwerpen 1593.
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IL
Naar een Lied van

ADRIANUS VAL$Rivs.

BOOR A CAPELLA .

0 Heer , die in den hoogen hemel troont,
Die de nerd regeert en al wat de nerd bewoont,
De zee zich doet verheffen en maakt stills,
En 't al beschikt near Uw alwijzen wills!
wij sloegen 't oog
Tot U omhoog
B j wet die wills one nam,
Ale tak op tak
Verdorde en brak
'tTan d' one zoo dierbren stem .

Maar Heer , GiJ heelt de wonders die Gjj sleet ;
Gij troost hat hart dat zich op U verlaat,
{ ij wilt door vreugd en vrool jke gezangen
Ons treurgeluid en bang geschrei vervangen.
Barmhartig Heer!
Lof, dank en ear,
Voor wet uw liefde one schonk
Een frissche loot,
Die welig sproot
Uit d' afgehouwen tronk!
Juicht Volk en Land! juicht luide en blij to moe,
Uw $oningstelg in vollen luister, toe !
Dat om hear kroon , waarop Gods zegen dale,
De stage glens van Uwe liefde strale
zh voere uw dank
En feast eklank,
Tot wear Gods zetel staat,
En steun Haar met
Hat stil gebed
Van 't hart dat voor Haar slant .
Het lied nit VALERIUS' ,,Nederlandsche Gedenk •Clanck" (1528), in walks
toon, geest en gang daze nieuwe tekst door mij geschreven is, komt voor
onder N° . XIX in den bundel van „Oud.Nederlandsche Liederen" .
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OaAMJI~ EDi NZ DE1tLAND.

2Ui

QRANJE EN NEDERLAND .
t

.

D woorden van Mijn overleden Vader mask Ik tot de mt ne :
+ '•a nje kan noon, ja noon, genoeg doers voor Nederland
DE SONIN(IN .

S

S
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De feesttoon zweeg, de hartetoon trilt voort.
Uw WTLHELMINA zal haar vorstijk woord
Gestand doers met de trouw der Nassau's ; Gj,
Haar Yolk! keer 't voor haar om, en MEEK het, zoo als

ZIJ!

S
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WERhLDBURGECHAP

- TWIJFELAAIt, ENZ .

WERELDBURGERSCHAP .
Gig noernt u Wereldburger . 't Klinkt charmant ;
Maar last injj weten wat bet zegt :
Dit, dat ge ii aan de heels Menschheid hecht,
Of, dat ge u losmaakt van uw Volk en Vaderland?

TWIJFELAAR .
Gjj twjfe1t , zegt ge aan alles. 't Zjj
Mits aan u zeif er bjj .

AAN EEN DIE ZEGT TE TWIJFELEN , MAAR TE ZOrKEN .

Gjj zoect ; maar is het u to does om 't vinden?
Gj twjf'elt ; maar verlingt gig zekerheid?
't Gevondne mocht u eens tot lets verbinden,
Het zeekre, 't leven stores dat gjj Ieidt!
zij twjjflen reeds niet meer die zich verb1inden

DEISTEN .
Met kracht verwerkt zich tot Deist een fraaie geest.
be Menschheid in 't gemeen is 't niet en nooit geweest .

A'i'HE1bTEN

-

ONVLRTROUWBASA, EJIZ.
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ATHEISTEN.
Mj heugt het dat geen mensch aan Atheisten g'loofde.
Zij waren 't, zei men, niet ; ook met die 't wilden zjjn ;
Ook roemde 't niemand zich met opgerichten hoofde .
Nu wel . Is 't nog maar al4jd schijn ?

ONVERTROUWBAAR,
V ertrouw niet op de deugd van die been godsdienst heeft ;
n op den godsdienst niet van die suet deugdzaam leeft .

DE ONGEKENDE GEVOELD,
Gj bebt geen mensch naar 't oog to zien,
Aan niemand rekenschap to geven
Van 't geen er omgaat in uw levee ;
Toch voelt ge er jets van jegens dies,
Die ge : in uw bmnenst, goed voelt keuren, en verdoemen
Wye zou het wezen ? Hij misschien,
Dies gij ,de vromen" God hoort noemen?
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B1aLIJD1 L

--

GR00TE

(EEBTEN . °- PROVIDENTIEEL

BELIJDEN .
Gij heel, niet half, gehechten aan de leer
Waarvoor g~'" staat en strijdt, bj d' afval oiizer degas
Bh ft, biijft met ernst u zelven vragen ;
Beljjd ik mjjn beljjdnis, of n4jn Heer2

C

GROOTE GEESTEN.

L

Gjj groote Geesten, weeet vooral ook groote Zielen,
Grootmoedig, niet hooghartig ; wel gezind
En open voor bevrind en onbevrind ;
Gods gaven eerende, wear en op wien zij vielen r
Voor niemands goads of waarde blind!
Veremaadt bewond'raars, die voor menschlijke afgoon knieler
Bl i't, hoe ook hoog getild, eenvoudig en -- beniind

PRO VIDENTIEEL .
1

,De vinger Gods ." 't Zest veal to veal
Gij moat dat woord met wages .
Bepaal a tot * providentieel" ;
Dan gllpt er door en wordt nog wel verdragen

NIBI BIJ BROOD ALLhKN . - BOEKWORM . - ZELVBELEMMERIN4 .
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NIET BIJ BROOD ALLEEN .
De mensch zal bij brood alleen niet leren,
maar b j alle woord, dat door den mond Gods
uztgaat. JEZUS. (Mattb . IV. 4) .

Dat dierbaar woord ; „b j brood alleen niet leven"
Wordt dag aan dag, door wie niet al, gepreekt ;
Maar wat er volgt ontbreekt ;
Wie denkt aan God en Diens vrijmachtig geven ?
m

't Klinkt nit den mond van velen, meer of min .
Als zat er Panem et Cireenses in .

BOEK WORM.
Gjj gjngt en gaat van boeken, die gij leest,
Tot boeken, die gjj schrjjft.
Uzelven z jt gij nog, en steeds geweest,
Een boek dat ongelezen bleef en bluff .

ZELFBELEMMERING.
Die steeds ziehzelven zoekt, kan nooit jets grouts bestaan ;
Zijn kring is to eng om breed de vleuglen nit to slaan .

ir~`~?G~t~iaid~'~G~a?~L~~acf/?C~i ~?~ ~?~t/~?Cw?C~7~rG~-srCrtG~~arC~ct G~'?~?
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A

DE DOODJ VLIEG. - EKRZUCHT . -- RECHT EN PL1CRT .

''

DE DOODE VLIEG.
(Pred. X, 1.)

~~

Wie, wie vergeet zichzelf b}l t geen hJi goeds verricbt?
Wie ziet bij plichtbetrachting slechts den plicht?
Vergeve ons God wet mensehen prijzen , mogen!
't B}lliggend kwaad bederft het in Z one oogen .
*e riekend wear de zalve en ongewraakt,
Had niet aip ,doode vlieg hear gear tot stank gem akt.

a

s
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G

EERZUCHT.
Ach, hunker niet near eer, ze ontloopt die bear bejaag t,
Maar houdt verdienste in 't oog en komt wel ongevraagd .

L

r
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RECHT EN PLTCHT.

Die luistert near wet God en z}ln Geweten zegt,
Denkt aan zUn Eigen plicht en aan zijns Naasten recnt,

~~'
a

vooa

G

DE YUIST. - QUN$TBEJAG}, ENZ .
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VOOR DE VUIST .
Versehuil u achter sluier, schut noch schild ;
Wee. wear g}j voor gehouden worden wilt
S,

G

G
S

GUNSTBEJAG .

u
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u
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Een mindren kring den d' eigen near den mood
Te spreken en to zien near de oogen
ch
unstziek poger~
VerrAaad l, en mist,
eunen, maa reracht
vden
het in
g nd
Zichzelf verlaagd, zichzelf bedrogen!

G

r

OPDAT MIJN HUTS VOL WORDE ."
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Voor korte vreugde een lange smart,
Wear 't bloedend hart
Zich onverwacht een lievling voelde ontscheuren,
Een jong, een schoon, een dierbaar kind,
Te meer bemind
Door 't missen en betreuren,

a

En ach . hoe zeldzaani t huisgezm,
Wear de oudermin
Geen zielshef kroost beweent, hear al to vroeg ontnomen!
Van wear zoo algemeen een kruis?
God volt Z jn huffs
Met kleinen, voor de grooten die niet komen .
wart 1899,

N
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VRAAG EN ANTWOORD . -- SILO GEOPIiND .

VRAAG EN ANTWOORD,
(De la Motte Fouque .)

Wat is voor 't kind van God het Leven'~
Een pand tot eeuwig hell gegeven .
Wat is 't Geluk voor 't kind van God?
Een proefje van zijn eeuwig lot .
Wat is voor 't kind van God de smart?
Een roepstem : Kom aan 't Vaderhart!
Wat is voor 't rind van God de Dood ?
In schipbreuksangst de reddingboot .
Neen 't eterven is geen bittre Moet,
Maar Englen-kus en welkomgroet.

SILO GEOPEND .
Zangen btj de Inwjjdlng van Ben derde gebouw voor
lijderessen aan Vallende Ziekte to Haarlem, op den 6den October 1899 . ')

I.
DE LIJDERESSEN.

(Wize Ps . 66).

Uw lof st~jgt nit de nieuwe Woning,
Op haar gewenschten dag,
Tot voor uw zetel, Hemelkoning!
Met eerbied en ontzag .
Wie hebben luider U to danken,
Wie uit zoo vol gemoed,
Dan uw rampzaligen en kranken,
Wier lijden G j verzoet?
I) De twee vroeger gebouwde huizen droegen de namen Bethesda en
Sarepta

SILO QEOPEND .

Gij opent ons uw god1 jke armen
Uw hemelsch Vaderhart ;
Te denken, dat Ge u wilt erbarmen,
Verzacht reeds onze smart .
Gij hebt geiukkiger bewogen
Het ons vervolgend iced
Te zien met Uw ontfermende oogen,
Tot heal en hulp gereed
G}j, uwer kindren vast vertrouwen
Gj wierpt hun in den schoot
Het zilver om het huffs to bouwen,
Dat ons uw liefde ontsloot :
Ontsluit ons hart voor die genade,
Die zegen schept uit druk!
Voorb}jgaand iced is kleine schade
Bij eeuwig zielsgeluk .

IL
DE PLEEGZUSTERS .
1Wijze Ps. 12').

,Vergeefs op bouwen toegelegd
n Dergeefs , om 't huffs voltooid to zien ,
,Gezwoegd, gezweet, o arbeidslien,
,Zoo God zijn hulp aan 't werk ontzegd"
Ge onthieldt die niet, Gj schonkt ze, o deer'
Ons Silo staat ; Uw Naam ter eer!
Vergeefsch de ontferming van 't gemoed,
Vergeefech onze arbeid zorg en vlijt :
Z j doers geen lijdende eenig goed,
Zoo niet God zelt haar iced bestrijdt .
Onze oogen zijn op U, o Heer!
Gij heipt, Gij lenigt - U zij de eer!
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ONVFRDIBND.

-

TRAP

NAAR BOVEN OF NAAR BENEDRN .

Verheerligk in dit hues uw Naam
Volbreng in onze zwakte uw Krachtl
Vervul, beziel ons, bind ons saam
Door Uw genade en liefdemachtl
Dit needrig Silo worde , o Heer!
Een tempel tot Uw eeuwige eer.

S
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ONVERDIEN D .
Pat boven recht en waarheid gaat
Geeft weinig roemensstof ;
Veel beter onverdlende smaad
Dan onverdiende lof

C

u
v

,,
1599.

De smaad , then 't blank geweten wraakt,
Ghjdt bij de kleedren af,
Maar lof, door 't zelfgevoel rniszaakt,
Vervolgt u als een straf,

S
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TRAP NAAR BOVEN OF NAAR BENEDEN?
Gil schr}jft zooals g spreekt, en naet moest spreken, Dient
bit tot Terheffing of verlaging, Lettervriend?

GE~N CONVBNVIS.

NATIJUR .

--

RET

225

MOEDEhHART.

GEEN CONVENTIE .
Conventie haat g}l, waar uw oog ze aanschouwt ;
De nieuwe niet, waaraan gjj blindlings bouwt .
ANDERS :

Weg met Conventie, die men ziet !
Die waar me aan meedoet, zlet men niet.

~'

NATUUR.
,Natuur, natuur, natuur!" is dag aan dag het lied ;
't Natuurljjke is m}j lief, maar uw natuurstaat niet.

S
RET MOEDERHART .
Wie van uw troepje, moedertje, wordt newt door u bemind ?

'Vat zal ik zeggen, goede heer`t
1k min hen alien even teer,
Maar some is broertje of zusje ziek, en dan het

zieke

kind
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CHRISTU6' BiWIS. - ABTA$ PARSNTUM, PSIOB AVI6

MOX

KNZ .

CHRISTUS' KRUIS .
Een Troon, een Reehteratoel, een Toevlucht is zipn Kruie ;
Waarborg van toegang tot, Wegw zer naar het Auis
Des Vaders ; boogste Les en Spiegel voor bet leven
Van liefde, door dat Kruie gewekt en ingegeven .

AETAS PARENTITM, PEIOR AVIS, MOX

Wat palst en stevigst stood gaat deerlijk over zij .
Wat werd er niet verzet, verschoven, en verbogen?
De reproduetie der hiatorie hebben wij ;
De reproductie der moraal volgt ziender oogen ;
Na,ar wat betaamt en voegt wordt weinig meer gevraegd ;
1flk last wat hem verveelt, en doet wat hem bebaagt .
0 Twintigste eeuw, wat zult ge al niet gedoogen ?

MENSCH EN SCHRIJVER.
Gij kreegt den Schrijver lief. Nu hoort gij, dat zijn levee
lets anders zegt dan 't beeld, dat opkomt als gij leest .
Dat 's wat hij wezen wil . Bid dat hem God moog geven
De meusch to worden, die zich opdringt aan zjn geest .

BET BTNN NOODIGL - GODS AKKg&W*Nt[ . - GOD D11 NEN .
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HET EENE NOODI(E .
Lug. X. 42).

~En ding is noodig,„ en dat Eene, good
Tot alles wat gij zjn en worden moot ;
WHET GO&DN DEEL," door nood nosh mod to raoven.
als 't Vole wegvalt, gaat dat Eene mee naar Boven .

S

s
S
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S

GODS AKKERWERL
(1 . Kor . III . 6-9) .

Een Paulus plant, Apollos giet, de Heer
,.
Geeft wasdom ; bloom en vrucht vermeldt Zpn eer .
Den trouwen Dienaar loont bet rein genot
Heel 't work to erkennen ale eon work van God.

GOD DIENEN .

(
a

veef God uw hart, toon dat g}j 't doet, met biddend waken ,
Door Wandel, Woord en Werk .
rod DIENEN zegt iota moor dan hem uw hof to maker,
Des Londags in de kerk .

J
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AFVALLTG GEWO$DML

AFVALLIG GEWORDEY.
(Hebr. VI)

Diep, diep rampzalig starveling,
Die Jezus' arm ontvlood,
Wiens hoop is op vernietiging,
Wiens lens is : ,flood is flood,"
Die 't eind niet vreest en 't oordeel tart
Hoe bloedt om u eens Christens hart !
Wat bast bet, waar eens Heilands bloed
V ergeefs wend uitgestort,
Zijn kruis, eens met ontzag begroet,
Verzaakt, vergeten wordt ?
Vergeten? Kan men 't? Nears, versmaad,
En waar 't herdacht wil zijn, gehaat .
Eenmaal verlicht geweest, gesmaakt
De hemelgaaf an God,
Eens door Zijn Geest in 't hart geraakt,
En sedert diep bespot ;
De kracbt der komende eeuw gevoeld,
Maar in den tijdstroom of gespoeld! . . . .
Ach, de akker, die den regen dronk,
Niet eens, maar menigvoud,
En niet dan doornen stelt to pronk,
Voor die hem heeft gebouwd,
Wat wacht diep dan de vlam van 't vuur,
Waar de oogst der vruchtbre gaat tar echuur .
En wie ontrukt flit kind des floods
Aan zijn verstorven staat?
flier staan Uods dienaars machteloos,
Gods kindren, zonder raad ;
De moeder, die bet hief ten doop,
Wringt bier de handers , zonder hoop.

9

IN GoI) GFERUST, IN GOD VI~RBLIJD .

.`

ENN! Eene ontferming bent goon grens,

Geen slagboom voor haar macht ;
Het onl*ereikbre voor den mensch
Volbrengt haar Wonderkracht -Eel r hopen tegen hope" last
iiet toe dat ze in haar druk vergaat .
i89 .

(Mark. X 27).

~N (SOD GERUST, IN GOD VFRBLIJD .
In God gerust, in God verblijd,
Ten alien tijd',
In goods en kwade dagen,
Dat is geloof, dat is gei ot .
Pat is uw I eiland en uw God
Vereeren en behagen .
In God verblijd, in God gerust,
Sehoon diep bewust
Van onvergeetbre zoLden ;
Verloren Zoon, met sligk bemorst,
Maar ruetende aan eons Vaders borst ;
Gereinigd en gevonden .
In God gerust, in God verbljd,
Oak in den tijd
Wa&rin de krachten sunken,
Waar 't leeg en stil wordt om ons been,
En wat ons meest onmisbaar seheen
Bezwjjkt cii dreigt to ontzinken.

Wet

is onmisbaar, wie dan Hij,
Die, wat hot zij
Dat wegvalt, blyf't vervullen
Hot hart, dat door en voor hem leeft,
En voorsmaak van de diugen beeft,
Die eeuwig duren zullen!
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VOLU 1D .

- 000 EN OOE . -

VEROUDEEU$ WOOBDEN .

VOLHEID .
,De Aarde en boar Volheid" zegt de Psalm . Hoe dicht
Die Volheid is, komt daagljjks meer aan 't licht .
Bacillen en Microben, waar ge u wendt .
Waar meest van is, wordt minst door a gekend.

OO( EN OOR.
Vertrouw niet op u~ ooren,
Maar last uw oogen gaan,
Set zien is meer dan 't hooren
En past op mts •verstaan

VEROUDLRDE WOORDEN .
Wilt ge afgestorven taal voor Neerland zten herboren
Breng DU en DIJN terug ; daaraan is 't meest verloren .

POUR L Z

G

BEBOIN DE LA CAUSE.

-

BUITEN ' S TIJUS, f~NZ .

2i

POUR LE BESOIN DE LA CAUSE .

G

Heirs had 4jn levers lang edacht
Dat dear geen Duivelwezen konde,
En vroeg voor t Menscheiilk geslacht
Het monopolie van de zonde.
Ma,ar rinds hij dingen heeft gedaan,
Die Helntje voor zichzelf doers blozen,
Lacht hem 't verouderd denkbeeld ears
Van ,schaadlhk Invloed van den boozers,

r

G

q
G

u

BUITEN 'S TIJDS,

G

Wee den Ouden, die nog dwaas z}ln!
Wee den Jongen, die to wijs zijn !
Vgor verschoonlng ken geen pleats 4jn,
Wear de dingen niet buns tijds zijn.

S

JG

KOMT VOOR.
Gerond verstand ." Gezond ? Ja zoo 'e wil
Maar erg b}lziende, en erg of keerig van een bri1 .
G

G
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HIDDRLMAAT .

--

VALSCHR RkCHTBPR&AH ., RNZ .

MIDDELMAAT.
De ,golden middelmaat" is t' alien tjjd geprezen .
't Sch jnt flu haar golden tijd to wezen .
De pan, waarmee men bakt, is voor wat groots to Teen,
Maar gljjdt van middelmatigheen .

VALSCHE RECHTSPRAAK.
De valsche rechter draag zijn Kainsteeken
Met schaamtloosheid to troop ;
Moog staatzucht zich ontzien het gruwelstak to wreken,
Het recht van God vervolgt ziyn loop .
9 Sept. 1899.

TRANSVAAL DOOR ENgELAND BESTOORT .
,Macht boven Recht," do leas des mans van bloed
En ijzer" dunkt ook trouwloos England goad ;
Zoo z}j hat ; maar c~er Boeren vroom geslacht
Zegt met hat oog up uod : ,Macht boven macht."
4 Oct. 1899.

NAVOL(IIYa CHRISTI .

--

EEN WINTER8CHR QUDHEDUDI .

NAVOLGING CHRISTI .
Naar aanleuhng van SNELDUN 's „ln hss steps".

,la voig Hem na, treed in zijn schreden!
Niet om, in openbaren schjn,
Een Jesus-in-bet-klein to zhn
Door liefdewerk en zuivre sedan,
Maar near den dankbren liefdegloed
Van een gekochte door zjjn bloed .
October 1$99.

EEN WINTERSCHE OUDERDOM .
AAN . . . .

Gii denkt slechts aan 't Verleden,
En aan de Toekomst met ;
En wet, wet geeft u 't Heden,
Dan kwelling en verdriet?
Gij overleefde uw Vrinden,
Uw Arbeid, uw Vermaak ;
Wat gij nog zoet wilt vinden,
Mist toch sign ouden smack .
Wear is de tijd gebleven,
Toen elk in kring bij kring
Zich vond tot u gedreven
En aan uw hppen hing?
Hoe voelt gij u verschoven,
Verdrongen en versmaad !
Een nieuwe geest drijft boven,
En dien gjj niet verstaat,.
Verstorven boom, to midden
Van heesters groan en dicht,
Wie wil de bijl verbidden,
Die aan u w wortel l igt ?

~i~~~a ~?a t/?C~tf~2a
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ESN WINTER$CHE OUDERDOM .

En wordt gij omgehouwen,
Wat wandlaar wien het epijt?
Zjj zeggen, die 't aanschouwen,
Koelbloedig : 't werd zijn t jd.
Verlaten en vergeten
En zonder d' Eenen staf,
Waarvan gij niets wilt weten,
Genaakt gjj 't wachtend graf .
Het last u daag1 jks kouder,
Wat eens u heeft verwarmd ;
Near 't lichaam alt jd ouder,
En near den geest verarmd.
Hoe anders zou het wezen
(Och of het anders werd!)
Ale a in den Hoogstgeprezen'
Len God hadt voor uw hart,
Zijn vrede en rust daarbinnen,
Die ziel en zin bewaakt,
En alles doet verwinnen
Wat ongelukkig maakt.
Die God kept, kept een leven,
Dat wakker blijft en jong ;
Hem is bet deel gegeven,
Waarvan de Godsman zong :
,Z}j, die in 't Huis des Heeren,
In 't Voorhof zijn geplant,
Zien door des Hoogsten hand
Hun wasdonn steeds vermeeren ."
Hoogst Goedertieren Wezen,
Die zulk een heil bescheert,
Hoe wilt gi}j zijn geprezen
Door die het heeft begeerd ?
Door d' ootmoed en 't vertrouwen
Van ieder oogenblik,
Door aan U vast to houen
Tot aan den jongsten snik .

t~a2~a
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IN ZAKE FEMINISME .
1
De Wetten maakt de Man, de Vrouw de Zeden".
Iacht wordt verzwakt door overmoedigheden .
2
Van boven naar beneden dealt Gezag ;
Maar Invloed stijgt van 't nedere op naar boven .
't Reikt verder wet een zachte Vrouw vermag
Dan 't sterkste wet we in krasse manners lovers .
3
Is Invloed meer den Macht, uw eerzucht dient hem slecht
Door dapper krachtvertoon en krijten om uw recht .
1899 .

ONTHULLINGEN.
Onthulling is de naam, Wraakoefening de dead,
En 't algemeen Belang een hul voor cigars Baat .

WEERVOORSPELLING .
Jaaps weervoorspellin en bedriegen talkers keer
r Mijn schuld is 't noon," zegt Jaap, ,meat altijd die van 't wear .'

1
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EIGEN I OUx YICItTRRE, 1 NL

NTEUWSTE SPELLING .

y

Slcsa,sen! Waarom Neen? Maar waarom ja?
De x is sinds lanbier coo to hula als s en k.
,En of gij 't dus of anders schr}jft,
r Wat geeft bet," zuchtte een knaap , A wls 't ding hetaelfde blijft ?'

EIGEN ROOK VERTEREN .
S

Veneer uw eigen rook . 't Is weldaad voor uw buren,
WinFt voor u zelf. Van klagende naturen
Beklaagt men 't klagen meer dan de oorzaak van bun klacht
Zjn lead to zwijgen is vermeerdering van kracht.

'T 7WAARS`1'E,

c

t

Wat is wel 't zwaarste lead? 't Geen m6ei1 ,}kst va It to drager
Door u, door m naar krachten-onderseheid.
En wie, van al wat lijdt, zjjn 't bitterst to beklagen?
Die lbden, zonder ljjdzaan held .

a
S
S
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Dit BORREN .

DE BOEREN .
Zutt gij een jjdle wereld leeren
'9 Pat Godsbetrouwen zegt,
G" strigders in de kracht des Heeren
Voor vrijheid, erf en recht ;
Klein yolk van ploegers, herders, jagers,
Gelasterd en veracht
Door uw hooghartige belagers,
Gerust op overmaeht?
Gig, in hun oog nog half barbaren,
Alleen verdelging waard,
Maar Heldenkroost van Martelaren,
Niet van hun bloed ontaard,
Gij predikt Koningen en Volken,
Hoe grout en machtig : Hij,
Die zetelt boven lucht en wolken,
Is machtiger dan gij .
De God dier psalmen en kronjken,
Daar onze ziel b'jj leeft,
Zal nooit doen wanklen of bezwijken
Die Hem zijn eere geeft .
Op wagens, paarden, en op helden
,zij onze vijand stout,
,Daar w}j wiJ' zullen de eer vermelden
,Van Hem die ons behoudt!"
Behoud hen, Heer der legermachten,
Sta Godlijk aau hun zij,
Verhoog hen, die Uw heil verwachten,
Verplet hun weerpartij!
Laat nog de stervende eeuw ervaren,
Dat waar Ge in glans verschijnt,
't Boos opzet van geweldenaren
Ale rook en damp verdwjnt.
1399.

4 November.
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EN(RLAND IN

1899 . -

EEN UITNEMENDE TEN GRAVE GEUAALD,

ENGELAND 1N 1899 .
Naar Lord BYRON, voor 80 jaar .

Och of gij eens ten voile kondet weten
Wat afschuw thane uw schoone naam one baart,
Hoe luide Euroop den dag zou welkom heeten,
Die u de borst ontbloot zag voor bet zwaard ;
Hoe, die nog steeds de scbutspatroon wil heeten
Uer Vrijheid, door de volkren van heel de aard
Nu voor haar snoodsten vijand wordt veisleten . . . .
[Door dorst naar Goud en Oppermacht ontaard] .

7,ie zijn „Don Juan" (begonnen 1819, voltooid 1822) C . X . St. 67.

EEN UITNEMENDE TEN GRAVE GEDAALD .
Rust op uw laatste rustplaats zacht,
Gij Man van plicht en eer,
Van liefde voor uw God en Heer,
Wiens wekstem gij verwacht!
Geen rijker geest, geen schooner ziel
Dan u van Hem to beurte viel .
De Kerk, de Staat, uw Volk en Land,
Uw Koningin betreurt
Een sterken steun, een vaste hand,
Hun door uw dood ontscheurd
Jeugd, manheid, en m jn ouderdom
Zien naar uw graf met tranen om.

w at

ziyn uw kinderen . . . wat zijn wjj,
Bedrukte vriendenschaar,
Wat dan verweesden, wij als zij,
Troost zoekend bij elkaar!
NB$N ! Doen we ale gij deedt in uw smart :
Bet oog omhoog! N' ar boven 't hart!
7 Nov . 1899.

Mr. 0 . W. STAR NUHAN, Griffler
der Eerste Lamer S . G. t 4 Nov. 1899.

GOD

M

REGEERT.
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GOD REGEERT.
Een Psalm, een Lied, als den Engelschen legermachten in Zuid-A .frika,
in dene week, drie groote nederlagen door Transvalers en Vrjstaters waren
toegebracht . (Magerfontem, Stormberg, eu ~ Colenso) .

"

God regeert, hij sterkt en staat
Aan der Godgetrouwen zijde ;
Dat zich de aarde in 't rood verbljjde
Met een onbewolkt gelaat!
Die een eerljjk zwaard ontbloot,
Met op Hem gevestigde oogen,
Kent en ziet hjj uit den hoogen,
Hoort hij, helpt hjj ; God is groot.
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B1ijf, hardnekkig Albion !
Duizend le ioenen zenden ;
't Recht, dat gij volhardt to schenden,
Schittren het ale de zon!
't Zij ze weinig zijn of veel,
Die den Heer ten kampst4jd dagen,
Nederlagen, nederlagen
Zjjn hun onverbidbaar deel .
Volken afgedwaald van God
Tot den dienst van valsche goden,
Keert tot Hem en zjjn geboden
Kent zijn gangen, weegt uw lot!
Door zijn aanzicht zal bestaan
't . Volk dat wandelt in zjjn wegen .
H}j verdoet die onrecht plegen,
Met hen zal hun naam vergaan,
En gij Machten op den troop,
Wijzen in uw kabinetten,
Schuw aan gruwlen perk to zetten,
God en mensch1jkheid ten hoop,
Prijst uw wijsheid, spaart uw kroon!
Zwijgt, zit stil, last gasp, ale toen
Turksche labels Christnen slachtten ; ')
Moed , gesterk t door Hooger kra chten .
Heeft uw bijstand niet van does .
') 1897 . Het Europeesch Concert!

,~
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DB REUWIGHEID IN

'T HART .

Maar als God de vierachaar spant,
Wat, b}j 't wagglen van de tronen,
Zal u voor zijn oog verschoonen,
Pie u redden nit zjjn hand?
De ingehouden gramschap zal
Des to schriklijker ontwaken,
En uw eer- en plichtverzaken
Straffen met to deeper val .
December 1

DE EEUW1GHEID IN 'T HART .
Ook heeft Hij de eeuwlgheid is hue
hart gelegd.
Prediker ilL llh

God, bebt g de Eeuwigheid gelegd in 's menschen harte,
Hoe zon het rusten in den Tijd ?
Hoe opgaan in zijn vreugde, smarte,
Verstrooiing, arbeid, str}jd?
Neen, wat Oneindig is ontvonkt zjjn innigst streven ;
Hat trekt, boeit, draagt, verheft hem boven 't Nu ;
Slechte wat niet sterven kan, doet levee,
En wat uit U is, voert tot U .
Nieuwjaarsmorgen 1900 .

6 JANUARI 1900.

AAN MIJN YROUW. - THEODORUS MATTHIJS WOMAN .

6 JANUARI 1900. AAN MIJN VROUW .
't Laatste jeer der Eeuw ving aan ;
Zesmaal twalef van hear jaren
Zijn u over 't hoofd gevaren
En in lief en leed vergaan .
Veertig jaar verbond ons de Echt,
Immer nauwer, vaster, teerder Slake God dien band niet eerder
Dan hij mij ter rusts legt!
'k Ben u dertien jaar vooruit.
Die u voorging in hot leven,
Wenscht hot 64k to doers in 't snevenf
'k Weet wet dit voor U beduidt ;
Maar gij zult mij, near ik gis,
Toch zob heel lang niet beweenen ;
Spoedig zal ons God hereenen
Wear goon nieuwe scheiding is .
Nu is 't Hier4jn ons nog zoet ;
God doet lwen ; God geeft krachten,
Boven bidden en gedachten
Deed hij ; doet hjj ; God is good!
Wel den, laat ons stll en zacht -Wil zijn liefde ook dit gehengen
Samen de eeuw ten einde brengen,
Die, God lof! ons samenbracht .

TIIEODORUS MATTRIJS LOOMAN,
Godsdienstonderwijzer, Prediker, Zendingsvriend, Yolksxua ,
Sehrijver van nuttige bookers.
Overleden to Amsterdam, 4 Januari 1904. A°. act. 84°.

Ti

Veelvoudig is uw work geweest,
Eenvoudig was uw hart ;
Veelzijdig uw begaafde geest,
Maar niet in 't veel verward ;
Uw waarde hebt gjj nooit gevoekl,
Goon den uws Meesters eer bedoeld
En smaad en strjjd getart .

16
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VERDEELDflE1D,

Uw Ievensdag was lang ; de nacht
Verraste u o uw post ;
Toen heeft die hand u afgelost,
Die machtig is en zacht ;
Toen ving uw oor den liefdetoon ;
Getrouwe dienstkneeht, neem uw loon ;
" open hemel wacht.
M~jn

VERDEELDHEID.
„Staf Liefl}jkheid, Staf Samenbinders,'
W aar z t g j, spreekt !
Den „staf des dr~ijvers" zie ik bezig,
De spits- en hekelroede aanwezig,
Maar gj ontbreekt .
1k zie part}jen in part}jen
Gedeeld, gesplitst,
En elks poging tot hereening,
Door nietig onderseheid van meaning,
Haar doel gemist .
`k Zie zoo veal hoofden, zoo veal zinnen ;"
In woord en schrift
Miskenning, misverstand, verdenking,
Verwflt, verbittrmg, scherpte, krenking,
Kwaad bloed en drift .
Ach zelfs bij d' arbeid der Ontferming
Geschil, krakeel ;
Veal lieflijkheid voor hen die 1jden,
M .ar, under hen die 't lead bestri7den,
Van samenbinders niet heel veal.

BRITAVJR VgETfARD . -- WAT WILT 41J VAN UW I IND?
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BRITANJE VE I HARD.
~G}j hoort de roede niet, noch dien die haar bestelde,"')
Noch voelt wien gil bestrijdt!
't Is God, de hooge God, met wien ge in oorlog 4jt,
Ilie van uw ondergang 't onmisbaar vonnis velde .
Een die ter kwader uur zijn yolk en manschap telde,
Word tot de keus geprest : Pest, Hongersnood of Zwaard
U, dat driedubble straf driedubbel kwaad vergelde,
Wordt van de drie niet een gespaard.

2)

Het vuurroer 3) durst bij duizendtallen
Uw dappren tot een krijg, die eerloos is, geprest ;
Het prachtig keizerland, u dierbaar boven alien, 4)
Ontvolkt de honger en de pest ;
'I; Ontzag uws mama en faams is als eon droom vervaren ;
Voor afgunst, afschuw met verbolgenheid en smaad ;
Nog praalt ge en zingt uw lied van „heerschen op de baron", ~)
En tart hot Godsgericht en alley volken haat .
Msart 1900.

WAT WILT GIJ VAN (JW KIND?
Wat wilt gij van uw kind ? Een Mensch, geschikt voor 't Levers?
Een good Gereedschap voor een werkkring, voor een ambt?
Wat dozen noodlg is, moot haastig ingestampt ;
Wat genera, als een zalf, geduldig lngewreven .
~) Micha VI . 9.
2 ) 2 Sam . XXIV, 13.
') De nlmmer falende Mauser der Z . Afr. Republieken.
4) Engelsch Indle .
6 ) Thomson's „Rule Britannia, rule the waves"
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ZOU WILL .

- TWKEMAAL

8M1.

ZOU WEL.
De heels wereld zou wel willen,
Maar zij die WILLTN dean hat werk
In staat, in maatschappij en kerk ;
De rest houdt zich onlethg met bedillen .

TWEEMAAL STERK.
Zjjn kracht misbruiken is zjjn kracht verspillen :
Haar to overapannen loopt op zwakheid nit en pin ;
't Js stark zijn reel to kunnen ; niet to willen
Al wet men ken, is tweemaal stark to ztjn .

DE VLOOT-REVUE OP DE ZUIDERZEE.
S Aug . 1900.

Hoe vrooligk gaat de feestdag in
Der brave Visseherlieden,
Bedacht hun jonge Koningin
Eon sehouwspel aan to biedenl
De Zuiderzee, wel reek bedreigd,
Maar tot verdw jnen ongeneigd,
Meet veer Hare oogen krielen
Van hun veelhonderd kielen.
Daarklopt, in hooge of lager staat,
B~ die one erf bewonen,
+been hart dat Nederlandseher slaat,
En 't vriendljjker wil toonen .
Zig mint den grond, de lucht, de zee,
De teal, z}j dealt in 't wel en wee
Van 't yolk m ells standen
Der ,,liars Nederlanden" .

DE YLOOT-REVUE OP WE ZUIDERZEE .

Den Visscher heil! Zijn kloek bedrijf,
Zjjn . dag- en nachtljjk pogen,
Zjn eerl k hart in 't stoere ljf
Zhn kostljjk in haar oogen .
Zip west hoe 't ,machtig Amsterdam"
Van Visschershutten aanvang nam,
Wat schatten , groot van waarde,
Vanouds het Vischnet gaarde .
Z , zoo beminljjk als bemind,
Verstoot geen Visschers beds ;
Ze aanvaardt ze, vraagt near west noch wind,
Maar brengt haar zonschijn mede.
Zj komt, haar Moeder aan haar zjj,
Een gave Gods aan 't Land als 4j
Lang moog de Hemel sparen
Die goed- en wilsheid paten!
Geknal, gejubel, heilgeroep
Zich kruisen en vermengen
op 't naadren van de Koningsloep,
Die haar aan boord zal brengen .
Zil stjjgt op 't vaartuig, dat haar wacht Getrouwe Buyskes! voer haar zacht .
En veilig over 't water,
B}j 't laid Hoezeegeschater!
't Hoezeegeschater, 't Wellekom,
't Gewuif, het halzenrekken
Van 't Visschers man-, vrouw-, kinderdom
op volgepropte dekken
Van bodams van verscheiden naam
En oord, Noord, Oost, West, Zuid, al seam
Vol menschen, die verlangen
Een groetjen op to vangen.
oetje, een knikje, een handgeba,ar,
en glimlachje nit de verte?
Neen, brave Visschers meet voorwaar
Heeft z~j vooru in 't harts!
Zij komt, die eer is U gegund,
Bjj u, bid u aan boord! Gij kunt,
Met kinderen en vrouwen,
Hear van nabjj aanschouwen.
Eon
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DE

YLOOT-REVUE OP DE ZUIDELIZEE .

Kom Antje en Aaltje, treedt vooruit,
Uw ruikers aangedragen!
Kom Stjntje en Trijntje, geeft geluid
En autwoord op haar vragen!
Verwint uw schroom, 9preek b1j en vrij!
Uw Sjoerd, uw Symen steers er bj,
De hoeden afgetogen,
Een heidre tsars in de oogen .
Slechts enklen valt die cer to heurt,
Maar in die enklen alien ;
De Sehouw dient niet to lang gesteurd
Voor vftien honderdtallen!
Daar gaat 41 ears van schuit tot schuit ,
De lange iljen in en nit ;
Ginds eeregroet en juichen,

Hier minzaam dankbetuigen .
Een schot! En nu! Wat nieuw gezicht,
Als van herwakend levee!
Alle ankers to gelijk gelicht,
Elk zeil in top geheven!
l)e vloot breekt op ; de vloot zeilt nit ;
De Visscherschap zal tot be1uit,
Vorstinuen ! voor uw oogen
Hear Zeemanchap betoogen .

AANTEEKENINGEN.

Couplet : haar zonschjjn. Zelden words, bi.j gelegenheden als deze, het
geloof aau ,,het Oranjezonnetje" beschaamd . Ook thtmaal
niet. De lucht was den geheeleu voormddag bedekt gebleven .
Om een uur, als de Koninginnen de Buyskes naderden, brak
de zon door de wolken.
ouplet
:
gekn a l. Salv o's van de aanwezige torpedo-bootee en sloepen .
Sae C
Gel? ouwe Buyskes Hr . Ms. Buyskes, to dezer gelegenheid als
,,Opnerningschip" aangewezen, dus genaaind near den voortreti 1ijke ii Au SlAkE ARNOLD BUYSKS, Sehout-bij .nacht ; gedurende een halve eeuw (178S-138) in opkhmniende rangers,
onder de elkander opvolgende regeeringen tot gewiclitige
diensten geroepen, het Vaderland getrouw ; onvergetelijk door
Z]Jfl ZOO krachiig als humaan dempen van den bloedigen en
gevaarlijken optand in de Molukken, 1817 .
6de Couplet : boderns vat vnsceidei naam Botters, Blazers, Tjotters
en oord ; imw.ers van alle kusten en eilanden van de Zuiderzee.
Ode

ONTGAAT 13 'T GOEDL
Sae
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Couplet : iV'chts enklen. Een vijftal, maar nit vijf verechiflende groepen

gekozen, en vertegenwoorthgers van de vhf onderscheideue
takken der Zuiderzee.visehvangst .
eeregroet . Salueeren, door het een of meermalen op . onneder
halen van de in top gevoerde viag .
1Oe Couplet : Een scho . Sein-kanonechot van een van Hr . M . manneechepen .

ONTfJAAT U 'T GOEDE .

Ontgaat u 't goede, wacht het beetre.
1:rw God is rjk en wijs ;
Aan die hun lot Hem toevertrouwen,
Zal hj dat beetre niet onthouen ;
Hat komt, en komt intjdst

it Gehoopte goad was dikwijls 't kwade ;
Some doet hat beetre wee ;
Mar wee en wel, genot en emarte
Werkt voor een Godgegeven harte
Eeudrachtig tot hat Baste mee .
Ontgaat u 't goede, waeht hat beetre ;
I t Is over u voorzien .
Verborgen zjn des Heeren wegen ;
Voor velen ligt de Hoogste zegen
In 't wachenzelf miasehien.
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TEN BEsr,UITL

TEN BESLUITE.
Vat door hart en leven n
Of door 't hoofd i wam spelen,
Lokte alhcht een toont)en uit
Een der snaren van mjn lit,
Zocht zich mee to deelen.
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~ In min
J dichten is min
J hart,"
Heeft n4 n pen geschreven ;
Ja, in vreuga en droefenis,
Zooals 't was en ward en is
Heel m jn hart en leven,
Ooren zjn er steeds geweest,

Die mij hooren wilden,
Trouwe harten, nimmer koel
Near mijn. snaren van 't gevoel,
Dat miJ aangreep, trilden .
Dank mi n Vrienden, dank mi Jn Volk!
Hou t uw ooren open
Voor wat schoon is, goad, en waarl
Van uw ouden harpenaar
Valt, na ses en tachtig Saar,
Wel niet meet to hopen .
13 September 1900.
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