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Het grootst getal der door, mij van tijd tot tijd
uitgegeven en door aaiikonp magtig geworden Ge
dichten van J BELLAMY uitverkocht zijnde, heb ik
alle dezelve onder onderscheiden Ruhrieken bijeen
verzameld, en geoordeeld derzeiver herdruk in de
zen, zoo ik meen, nier oribevall iez smaak, en geschikt tot een Zakboekje, in het licht te moeten geven. Zoo toch zal deze bundel, waarin zooveel echt
Nederiandscli gevonden wordt, misschien hij dezen
of genen de plaats bekleeden van Dichtstukken in
vreemde talen, welke tevens met die uitheemsche
talen de verstanden met uitheemsehe denkbeelden ver
vullende, onze Zeden meer en meer verbasteren. Hoe
dit zij, wat dé Gedichten onder den Rubriek Faderland betreft, deze dragen natuurlijk het kenmerk van
den tijd, waarin zij gemaakt zijn, en, nam ik de
vrijheid de spelling met cle thans in gebruik zijnde
te verwisselen, die vond ik niet, om de daarin "aan
den dag gelegde gevoelens te veranderen. Mogt deze
uitgave strekken, om nog algemeener de voortbreng..
selen van een der eerste Vernuften van onzen tijd,
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welks vroegtijdig verlies wij nog betreuren , onder
kunstminnende Vaderlanders te verspreiden, en tevens
met zijne kunst vedele en'regt Nederlandsche gevoelens den hartender jeugd in te boezemen l"
Zooverre de uitgever van den vorigen druk , nu
tien jaren geleden, die niettegenstaande deszelfs .hoogeren prijs, in vergelijking van de tegenwoordig verschijnende dichtuitgaven, op den duur werd gevraagd ,
en genoegzaam is uitver~ocht •. DikwijIs echter wenschte
men 001 dezen dichtbundel tegenminderen prijs aJgemeen verkrijgbaar ~esteld te zien; en om aan dien
wensch tebeantwoorden, opende ik , op zoodanig een"
.druk eene inteekening, die met goed gevolg bekroond
werd. Ik heb het dus van mijneri pligt geaeht , deze
uitgave te ~ vermeerderen met eenige onuitgeg~Yene
Gedichten en andere, die ~oor het eerst 'in de -Gedenkzui] voor BELLAMY, door wijlen den waardigen
OCKERSE. en zijne zuster Mev. de Wed. KLEiJN zijn verschenen, Vo'eg'tmen hij dezen bundel die, welke in de
Proeven voor verstand , smaak en hartgeplaatst zijn,
waarvan een rrieuwe druk hij den Beekhandelaar
A.F. II. SMIT te Rotteraam in hetzelfde formaat verscheen , .d:nzal menn~ BELLAMY'S dichtvoortbrengse-.
Ieneoo volledig hebben , als men verlangen kane
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AAN GOD.
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her, Voor u, besnaard,
En 'k nader bevend voor owe oogen,
Daar gij , door 't ruim der hemelbogen,
Op vleugels van uw almagt, vaart! Voor ii, die, in het eeuwig licht,
Uw' trotschen zetelTheht gesticht,
Een' troon, ontzaglijk als uw wceii!
Voor u , die immer liefde zijt ! Ma-ax Juu, die uwe magt niet vreezen
k heb mijn

,

Een schriklijk wreker zijt!

o God! wie is de sterveling,
Die 't onnavoigbaar lied mag hooren
Der eeuwig- zingende englen .koren? Dat hij van uwe grootheid zing'!
Mijn ziel verliest zich in haar zelf!
Mijn oog verdwaalt, aan 't hoog gewell,
Waar duizend, duizend, zonnen blinken

Die eens uw stem ten voorschijn riep.!
al 't eindigt verziiken,
In 't nimmer peilbre diep

Hier moet

hadt den weg nog niet gemaakt,
de viugge tijd zou Joopen;
Maar 't plan lag voor uw wijsheid Oifl
Der dingen, werking afgehaakt:
Toen zaagt gij, hoe der boozen list,
Door haat en wrevel , aangehiitst
Gij

Waarlangs

-

ALangs
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duizend onbekende wegen,
De leidsvrouw is tot waar geluk;
Hoe vaak de wenschelijkste zegen
Zijn bron heeft in den druk!
T.

Toen zaagt gij ook, geduchte God,
In al die wondre wisselingen,

Dien kronkelloop der aardsche dingen,
Den aard, de, gangen van mijn lot.
Toen had ik, op dit groot tooneel
Der wondre wereld, ook mijn deel,

Door uwe wijsheid, reeds ontvangen.
Ja! hoe gering mijn werking schijn',
Gij deedt mij toch de gunst erlangen,
Een stip , in 't plan, te zijn!
floe dan, op dezen wanklen bol,
Uw hand mij ginds en herwaarts voere,
De snoodheid op mijn onschuld loere
Mijn hart blijft steeds gerustheid-vol!
Mijn God! hoe troost mij dit gevoel!
Gij schiept mij ook, om 't groote doel,
Uw godlijk oogmerk te bereiken!

ik voere ook uw bevelen uit!
Bij u zijn eeuwen levende eiken
Niet meer dan 't kieenste kruid!
Verhef u dan, mijn trage geest!
Doorstreef die nimmer meetbre kringen,
Tot hem , den vader aller dingen,
Wiens liefde uw wording is geweest!
Verhef u! stijg in 't hemeihof!
Maar neen - verneder u in 't stof!
i)ie luister zou uw oog verblinden!
Gij smolt voor dat ontzaglijk vuur!
t Neen! gij kunt de Godheid vinden,
Op 't aanzigt der Natuur!
Ja!

A A N GOD.

3

glansrijk aangezigt
is God, in eiken trek, te lezen!
Gij zijt, o groot, o eeuwig wezen,
De luister van dat aangezigt!
't Geruisch der grootsche waterval,
De zachte stilte, in 't vruchtbaar dal,
Het golvend graan - 't gekios der bareit,
Der vooglen zang, die 't hart verblijdt;
't Doet.alles onzer ziel ervaren
Dat gij de Schepper zijt!
Ja! op (lat

wat ons ook uw magt vertoon'
In visschen, vogels, zeeën, landen;
Van al de werken uwer handen
Vertoont de meusch het edeist schoon:
De vorm van zijn weischapen lethi,
Die lagchende bevallighen
Zijn slechts de ruwste en flaauwste trekken;
Zijn ziel, zoo mild door , is bedeeld,
Heeft meerder glans en grootscher trekken
Van uw onstoflijk beeld!
Maar

o Wijsiseid!onbeperkte magt!
'k Verlies mij in uw grootschen luister!
Mijn oog bezwijmt - 't is alles duister!
Waar ben ik, in deez' donkren nacht? o Eeuwig wezen! laat het licht
Van uwe wijsheid, mijn gezigt,
liet toppunt siwer grootheid wijzen!
Maar hoe! zou 't eindige vernuft
Dan ooit, tot deze hoogten, rijzen,
Daar 't op den drempel soft!
'

Genoeg , zoo ik een staamiend lied,
Mijn God, van owen roem, mag zin gen
Bij 't hooge lied der hemellingen,
Veracht gij toch iuiin zangen niet!

A

Schenk
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Schenk mij een vonkje van dien gloed
Die 't vuur van uwu zangers voedt;
Dan zing ik waardiger gezangen
Van uw geduchte majesteit,
Wier toon ik grootscher zal vervangen,
la 't koor der eeuwigheid!
i80.

AAN MIJNE ZIELE.

M ijn ziel, mijn edelst deel, zoo naauw aan't stof verbonden,
En echter immer vrij!
Wie zijt gij? kunt gij 't stip van uwe wording weten?
Kent gij uw eigen kracht?
Gelijk een adelaar , op onvermoeide vleugels,
Door ouzen dampkring vliegt;
Zoo vliegt gij menigwerf, op vleugels der verbeelding,
Door 't ruim der schepping heen!
Gij ziet, met éénen blik, een duizend-tal van zonnen!
Wie meet uw grootheid dan?
Straks boeit verrukking U, aan twee bekoorlijke oogen Waar is uw grootheid daii?
Als , in den arm. des siaaps , 't vermoeide ligchaam sluimert
Rust gij dan ook, mijn ziel?
Of vormt gij dan eeii reeks van spelende gedachten
Ondanks uw eigen wil?
Gelijk 't geheugen vaak het denkbeeld dier gedachten
Bij 't vormen zelfs , verliest;
Hebt gij dus ook, mijn ziel, den juisten stond vergeten,
Waarin Gods hand u schiep?
Uit

AAN MIJNE ZIELE.
Uit eeuwigheid gevormd, gevoelt gij uw bestemming!
Slaat ge,

En , trotsch op dit gevoel ,
over 't stortend puin , van al het ondermaausclie,
Een' blik in de eeuwigheid!
is 't -doel van uw begeeren ;
Maar menigwerf, te dwaas,
door den schijn, van dartelende schimmen,
Miskent ge uw waar geluk!

Een zaligend geluk

Betooverd,

, ondanks zijn roer en zeilen,
de stuurman slaapt,
Een speeltuig is des winds; zoo . sling'ren u uw driften
Gelijk een vlagtig schip

Wanneer

Wanneer uw rede slaapt!

wen ge uw' pligt volbrengt, dan is uw gansere wezen ,
Gelijk een adem Gods,
Die, op de groene kruin, der hooggetopte boomer,
De blaadjes zacht beweegt!
Maar;

Dan doet ge, in 't drijvend oog, de dankbye tranen blinken !
Dan is 't, of 't logge vleesch
De onmeetbre vatbaarheid uw's wezens kan gevoelen
Voor 't onbegrensd geluk!
u zelf zoo vreemd, gij zult u beter kennen,
In 't rijk der eeuwigheid!
Dit zij u hier genoeg, dat gij, in uw bestemming,
Uw' grooten Schepper voelt!
1782.
Mijn ziel,

DE VERWACHTING.

H

elaas! zou dan mijn jeugd de Lente
Varimijn gefolterd leven zijn?
De Lente , die, uit duizend bloemen
Eeu' wellust-vol len adem blaast

A3
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o Neen! mijn jeugd is mij geen Lente!
ik voel heur' zachten adem niet
Mij werpen dwarrelende winden
Vergruisde steenen in 't gezigt!
Maar 'k stap, in wcrwil van die viiuden

Toch rustig, onbekommerd, voort!
Na zulk een barre, norsche, Lente
Kan wei een gulle Zomer zijn!
o Ja! ik zie dien blijden Zomer!
Mijn Lente vli ege ras voorbij!
Dan droogt een zacht, een vriendlijk windje
Mij 't zweet van 't rimpiend voorhoofd af
Dan wandel ik, door koele bosscben,
Waar nooit de zon den grond beschouwt
Waar slechts, door digtgevoegde takken,
De dag een somber licht verspreidt.
o Neen! mijn jeugd is mij geen Leitte
Die Lente vliege ras voorbij!
Dan zal mijn blijde Zomer volgen!
ik zie hem gindsin de eeuwigheid!

CHLOË.
«ij hebben een zuster , op. de aarde, gevonden !'
Zoo zongen twee Esiglen, van blijdschap, verrukL
Zij vlogen den hemel, al zingende, binnen;
Doch keerden weer aanstonds naar de aarde terug
Nu vlogen hun broeders, al juichende, mede De hemel verlangde dit wonder te zien!
Zij vlogen, en kwamen, zoo -snel als de bliksem
Op de aarde, in een boschje van olmen, ter near.
Daar zagen zij Chloë,, zoo schoon als de morgen,
Ver

CHLOë.
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Verzonken in aandacht, eerbiedig geknield;
De tranen der godsvrucht versierden heur wangen,
Als drupjes des morgens, de jeugdige roos.
Nu sloeg ze heur oogen, eerbiedig, naar boven,
Als zag zij de Godheid, in 't heilige bosch! -

Nu riepen, eenstemmig, de juichende geesten:
Wij blijven, o Vader! bi) Chloë , in 't bosch!"
Toen schudde de Vader der schepping de toppen
Der olmen
een windje ging, suisend, door 't loof;
En de Englen hoorden 't bevel van hun' Schepper:
Zij voerden het meisje, nog biddende, omhoog!
« Wij hebben een zuster, op de aarde., gevonden !"
Zoo zongen al de Englen, van blijdschap, verrekt.
Zij vlogen den bemel, al zingende, binnen,
En bragten het meisjen, eerbiedig, voor God!

AAN EENE MOEDER.

Z oudt gij nu zoo droevig weenen?
Jantje slaapt!

Al zijn smarten zijn genezen!
Jantje slaapt!
Ja! hij slaapt nu, lieve moeder!
Wees gerust!
Zie ! wat ligt hij zacht te rusten!
Ja! hij slaapt!
Al uw nare, bange, nachten
Zijn voorbij!
Al die afgebroken slaapjes,
Al dat leed!
Afgematte , zwakke, moeder!
Slaap nu ook!
Slaap gerust, want de englen waken,
Bij uw kind!
A 4Schrei

SAN EENE MOEDER.
Schrei dan, lieve , teedre , moeder ,
. Schrei niet meer!
Zoudt gij weenen, nu uw Jantje,
Zachtkens slaapt ?
]een! gij moet zoo lang niet weenen !

't Is genoeg!
Gij zult ook, bij Jantje , eens slapen,

In het graf!
En , als ge, op dien laatsten morgen,
Eens ontwaakt,
Welk een blijdschap zal 't dan wezen
Als ge uw kind ,
Bij

't

,.

ontwaken, aan uw' boezem,

Spelen ziet!

C H L. O R I S.

S

choon, gelijk de, jonge Lente,
Was de lieve , jonge, Chloris.
't Zuiver waas der edele. onschuld
Lag nog op heur zachte wangen,
Toen de dartele Verleiding,
Met heur losse, blonde,- vlechten',
't Hoofd bekranst met frissche rozen,
Uit hear' volgeschonken beker ,
Haar, al lagchend, dwong te drink e n
Chloris bloosde, en stak heur handje,
Bevend , naar den gouden beker. IJlings daalde een Engel neder:
« Chloris! vlied 1 vlied in den beker
a Is het gif, voor jeugdige onschuld !'"
Chloris schrikte , gilde en vl.u.gtte
En de dartele Verleiding
Volgde , met een heete woede,
't Vlugtend- meisje , op alle wegen.
Eindelijk viel de lieve Chloris,
Afgemat, op de aarde , neder

CHLORIS.
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« God der onschuld! riep het meisje,
« Geef mij toch een kleene schuilplaats
« Ach! ik kan niet langer vlugten!"
Magtloos, op den grond gezegen,
Non zij niets, dan droëvig weenen. -

Toen verscheen de Dood hij Chloris,
Doch hij was niet naar en vreeslijk;
Neen! zoo vriendlijk als een Engel,

Nam hij Chioris in zijne armen.
Na verspreidde zich een lachje,

Van gerustheid, op heur lippen.
Hoe vertrouwlijk sloeg zij de armen,
Om den hals van heur' yerlosser!
Eindlijk sloten zich heur oogen,
En zij sliep zoo zacht en lieflijk,
Als een zuigling aan den boezem
Van een teedre moeder, sluimert!

AAN •CHLOË

N

een! beef niet, mijn Chloë!
Geen Dood zal ons scheiden!
Wen de Engel des doods ons
Geleidt naar het graf,
Staat de Engel des levens,
Bij 't akelig graf:

Vol juichende blijdschap,
Voert de Engel des levens
Ons opwaarts tot God!
Dan zien wij , mijn Chloe,
Eens lagchend naar de aarde
Met lachjes der englen
En zeegnen het graf!
Neen! beef niet , mijn Chloe
Geen dood zal ons scheiden! -

Dc ynsa vergrimde
A5
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Op 't zondigend menschdom
De ontzaglijke bliksem
Der godlijke wrake
Verlichtte den heinel
Met schriklijken luister!
« Ik zal hen verdelgen! "...
Deze uitspraak des VADERS
Klonk dreunend en schriklijk,
En schudde den hemel!
Al de engelen vielen,
Eerbiedig en sidderend,
Op 't aangezigt neder -Zij vielen -- en zwegen.
Een aaklige stilte

Vervulde den hemel!
Daar ruischte de bliksem,
Daar rolden de woorden
a Ik zal hen verdelgen!"
Nog sterker , dan voormaals,
Door 't ruim van den hemel!
Maar beef niet, mijn Chloë!
Geen Dood zal ons scheiden!
Daar dreigde de VADER
!

Daar schoot hij den bliksem!..
Maar beef niet, mijn Chloë!
Der menschen Verlosser,
De zoon van den VADER,
Trad ijlings ten voorschijn!
Genade! mijn VADER!
Genade! riep aszus. --Zijn boezem was bloedend,
Vol gapende wonden.

Daar schoot nu de VADRR
Den gloeijenden bliksem
Der godlijke wrake

AAN CHLOE.
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En trof in den boezem,
Den bloedenden boezem,
Des godlijken zoons! Verheug u, mijn Chloë!
Geen Dood zal ons scheiden!
De bliksem der wrake,
Der godlijke wrake
Is nu in den boezem
Den bloedenden boezem,
Van JEZUS gebluscht!
Verheug u, mijn Chloë!
Geen Dood zal ons scheiden!
Als de Engel des doods ons
Geleidt naar liet graf,
Voert de Engel des levens
Ons opwaarts tot God!

DE DOOD.

Gelijk een man, die van verlangen gloeit,
Om bij zijn vriend te zijn,
Die op het land, aan de andre zij des meers,
Zijn stille woonplaats heeft,
Op 't zien der zee, die hevig bruischt en woedt,
Een koude siddring voelt;
Zijn angstig oog ziet starend op het schip,
Dat slingrend rijst en daalt;
De storrnwind giert, en snort door, 't boo ge tuig
En beukt het dondrend zeil;
De stuurman wenkt - de man verwini zijn schrik
Hij denkt aan zijnen vriend;
En stapt gerust in 't worstelende schip,
En steekt naar d'andre zij!
Zoo zal ik ook, wanneer de koude hand
Des doods mijn' boezem drult,
Een

I2
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]Een ligten schrik gevoelen in mijn ziel
Doch, die verdwijnen zal,
Zoodra ik denk aan mijne onsterfelijkheid ,
Eu Jezus onzen vriend.

D O R I N D E.

H ier: ligt mijn Datnon nu in 't graf

t

Mijn liefste , beste, vrind!
Wat heeft die lieve jongeling
Mij teederlijk bemint !
Mijn moeder had hem ook zoo lief,
Want hij was braaf en goed !
Ach ! waarom of mijn jeugdig hart
Hem nu reeds missen moet ?
Geen jongling is op aarde meer!
Gewis — voor mij, niet een!
Mijn jongling, die mij alles was,
Ligt onder dezen steen!
Slaap zacht , mijn lieve jongeling!
ik kom welhaast bij u!
Wanneer ' de Dood mijn oogen sluit,
Dan slaap ik ook bij u!
Mijn moeder zegt: « Mijn liefste kind,!
Wees lijdzaam in uw lot!
« Verslijt uw jeugd, in droefheid , niet
« U'w jongling is bij God!"
Dan, lieve moeder, .volg ik hem
Dan ga ik ook naar God!
Ik, zwoer, dat ik, in eeuwigheid,
Zou deelen in zijn lot!
Dit zweer ik nog , mijn beste vriend
Dit zweer ' ik, op uw graf'. —

In
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In (ie eeuwigheid rukt nooit de Dood,
U, van mijn' boezem, af!
Ach! kom niaar schieljk , lieve Dood!
Die mij , met hem, verèent!
Of heb ik nog niet lang genoeg.
Om mijn gemis

)

geweend?

o Lieve Damon! als de maan

Zoo door mijn venster, schijnt,
Dan is 't mij even, of gij zelf
Voor mijn gezigt, verschijnt!
Wat zat mijn Damorr menigmaal
flier, 's avonds, aan mijn zij!
Zoo zeg ik dan , en trek uw' stoel,
Al schreijende, aan mijn zij!
Mar acli! uw stoel blijft ledig staan!
Gij komt niet., liefste man!.
Ach! Damon! 't geen mijn hart dan lijdt,
Is meer dan 't lijden kan!
Mijn moeder roept: « \S,Tat zit ge daar,
« In 't duister, zoo alleen?
Ach! lieve moèder, waar ik ben ik ben altijd alleen.!
Doch, 'k zal niet lang alleen meer zijn!
Mijn leed is haast gedaan!
Dan zak -ik, naast mijn' jongeling,

Voor God en de Englen, staan! Mijn moeder zucht en treurt, en schreit,
Als zij mijn droefheid ziet;
Dit grieft mij!
maar! mijni lieve God!

Mis ik dan Damon niet?
Maar, 't zal iiet lang, niet lang, meei zijn!
Ik voel 't reeds , aan mijn hart!
Mill
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DORINDE.
Mijn Damon, nog een korten tijd
Dan eindigt al mijis smart!

Dan kome ik hier, bij u, in 't graf!
Nog maar een korte tijd!
En 'k vind hij u, in 't stille graf,
Het einde van mijn' strijd
Hoe zacht, hoe lieflijk, slaap ik dan,
Mijn jongling , aan uw zij!
0! hoe verkwikkend zal die rust,
Dat slaapje, zijn, voor mij!

En, als de laatste morgenstoud
Zijn blozend licht verspreidt,

Dan wekt ons Jezus! en wij gaan,
Vereend, in de eeuwigheid!
1 7 84.

ANN LAVA TER.

O

fschoon mijn oog u nimmer heeft gezien,
Mijn jeugdig hart bemint, eerbiedigt u!
Gij zijt, voor mij , een waar, een teeder vriend!
Hoe menigmaal verhefte zich mijn ziel,
Geheel vervuld van uw menschlievendheid !
Dan zag mijn oog, door ruimten, mij weleer
Geheel en al nog duister, onbekend. ik voelde al' vroeg, iets vreemds, iets ongcwoons,
Als ik , in 't oog eens eedien sterve li ngs
Een' grootschen blik, een flere vrijheid, zag;
De kracht der ziel, in eedle trekken , las
Meuschlicvendheid verdoofde dit gevoel,
Als ik 't gelaat der snoode valschheid zag;
'k Heb dit gevoel , helaas! te veel miskent!
Gij, eedle. man, gij hebt mijn ziel geleerd
Thans ken ik meer van 't geen mijn hart g evoelt,

Eu
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En elke dag vergroot die kundigheid! --Een lage ziel bespotte u Vrij:
zij beeft,
fleur eigenlief5le is schaamrood, en bezwijkt,
Wanneer zij zelf 't vernederd aangezigt,
Haar' schuwen blik , in 't spiegelglas, beschouwt:
Wijl zij u vreest, bespot en vloekt zij a!
Maar , hij , die 't beeld des Scheppers , in 't gelaat

--

Der schoone deugd, der zuivere onschuld, ziet -Bij .dit gezigt zijn waardigheid gevoelt,
En 't kloppend hart, tot zijnen God, verheft;
Die noemt uw' naam , met eerbied, en zijn ziel
Gevoelt haar kracht, als ze aan uw grootheid denkt!
o Eedle man! eens zal mijn oog u zien ,
Als , na den nacht , den langen nacht des tijds,
De morgenstond der eeuwigheid verrijst,
I n wi' , met hem , werrjzen uit ons graf:
Dan snel ik u, al juichende , in 't gemoet!
Dan ziet uw oog, in mijn verrukt gelaat ,
.

Den heeten gloed van mijne dankbaarheid!

AAN STILLING.

S tilling, ik heb eedle tranen
Om uw duister lot geschreid!
't Lezen van uw slingrend leven
Was mijn hart een zaligheid.
Schoon, door duizend hindernissen ,
Immer , in uw' gang, - gestuit,
Breekt gij eindlijk, door die struiken,
In een lagchend landschap uit.
o Die éedle, vrome zielen,
(Niets ontheilige ooit hun graf!)
Zij, wier vriendschap, in uw zwerven,
UT zoo veel verkwikking gaf!
Eedle zielen, 'k moet u danken!
'k lieer van u, wat godsdienst is!
In

16AAN STILLING.
In uw' Jezus na te Volgen
Toont gij uw belijdenis!

Stilling! 'k wil- op God vertrouwen,
Hem beminnen, zoo als gij!
` k Wil Hein vurig bidden, smeeken,
Dat Hij ook mijn Vader zij!
Ook de stormen van dit leven
Hebben mij om 't hoofd geloèid!
` k Heb wel eens met heete tranen

Ook mijn bete broods besproeid!
Stilling! ach! ik ben ondankbaar!
'k Heb niet immer storm gevoeld Zachte windjes van Gods liefde
Heb ik meer dan eens gevoeld.
Laat dan 't onwér al eens woeden;
'k Wandel ook in zonneschijn:
Stilling, 'k sri! mijn God ook vreezen,
En gij zult mijn voorbeeld zijn.
5785. Dec.

A A N GOD,
OP MIJN' VIJFENTWINTIGSTEN VERJAARDAG.

I

k leef nog I - Ja! uw gunst, almaglig Opperheer!
Geeft iedren stond mij 't leven weer,
Zoo menigwerf verbeurd - maar telkens vv c Cr geschonken!
maakt mijn ziel van blijdschap dronken!
Mijn hart gevoelt het ruim genot
Van uwe gunst!.— mijn zalig lot
Doet mij de hoogste vreugd ervaren!
Dees dag zij -mij een heilig feest,
Thans ben ik vijfentwintig jaren.
Een burger van uw rijk geweest.

0 ja! reeds vijfentwintig jaren
Ileefi ewe goedheid mij gevoed
11 w
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Uw hand voor allerlei gevaren
Mij steeds zoo vaderlijk behoed!
Hoe zal ik u mijn' dapk bewijzen?
U loven , gunstig Opperheer?
Doe gij mijn zwakke toonen rijzen!
Dan zal mijn stem uw goedheid prijzen
0 Hemelheer!
Scheen soms op 't hobblig pad des levens
Mijn voet ëen' vasten tred tb gaan,
Dan voelde ik 't woelend haite tevens
Door driftige. begeerten slaan!
De dwaasheid dezer wereld lonkte
Mijn jeugd met vleijende oogen aan;
Het vuur der vuige zonde vonkte
Mijn hart tot snoode gruwlen aan!
Maar gij, ondanks mijne euveldadesi,
Gij hebt mij immer opgevoed!
Den aisem op des levens paden
Mij door uw gunsten steeds verzoet
Heb ik gena bij u gevonden?
Is 't JEzus zelf, die voor mij pleit,
o Vader! werp dan al mijn zouden
In 't ijdel der vergeeIheid!

a82.

CHRISTELIJK BOETGEZANG.
1 wear een dag voorbij! Hoe nutloos doorgebragt!
Niet tins kwam mij het doel mijns Scheppe.rs voor mijne oogen.
Niet éCnmaal heeft mijn zil naar haren God getrach
En echter, deze dag is mij

al wear ontviogen.

o Strafbaar tijdverzuim!... waar berg ik mij , o God!
Zelfs mijn geringste feil staat voor ii aangeteekend.
Gij , Schepper! kent mijn hart, dat met uw goed herd spot,
De middelen der gdnà niet naar hun waaide rekent.
Ver
1
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hart zich eens tot Hem , die 't al regeert,
, wanneer 't gevaar nog dreigt van alle zijden;
Wanneer de bleeke vrees mijn zinnen overheert ,
Dan roep ik zuchtend uit: a Verhoor mij in mijn lijden !"
Maar , naauw straalt 't licht der hoop in mijn beklemd gemoed,
Of al mijn biddenslust, mijn ijver is verdwenen;
Ik denk niet meer aan Hem, die mij zoo trouw behoedt,
Maar wandel langs het pad der zonden, als voorhenen.
Geen vonk van dankbaarheid blinkt in mijn wandel uit.
En echter, 'k heb zoo veel van 's Vaders hand genoten!
DIe, hand , die hij zoo vaak nog over mij ontsluit....
Mijn ziel ; wat zal die gunst uw zonde en straf vergrooten!
Verheft dat

't Is- dan

Hoe dikwijls klom de zon aan 's Hemels oostertrans ,
En deed het talrijk heer der heldre hemellichten
Door haar verbazend vuur en , schitterenden glans,
Voor 't oog des stervelings aan 's Hengels transen zwichten!
Natuur, door haar ontwaakt, sloeg een verheugden toon;
Het bosch verhief zijn lied; de ruime velden zongen;
En ik, helaas! was .blind voor al dat schoon ,
Stond spraakloos bij 't gezang van zoo veel duizend tongen!
Ach , snoode ondankbaarheid! viugt uit mijn zondig hart
Ik moet voortaan mijn God, mijn Schepper hulde bieden.
Ik. moet den trek des kwaads, waarin ik ben verward,
Met 't oog op God gevest , verbreken en ontvlieden.
Ik moet, — helaas! — ik moet I -- Maar ach! ik heb geenkracht s
o Eeuwig Albestuur! sterk Gij mijn onvermogen!
Het is van U- alleen, dat ik mijn hulp verwacht;
Ei , zie eens op mij neer met vaderlijk meedoogen l
-

Treft mij in deez' woestijn somtijds een ongeluk ,.
Uw hand vergoedt dat weer met milde zegeningen.
tij geeft mij dikwerf stof, na uitgestanen druk,
Out van uw mepschewpuin op blijden toon te zingen.
Ach, was. mijn hart vervuld, daar mij geen stof ontbreekt,
Om uw goedgunstigheid , o. Vader! te verheffen!

Iloe
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Hoe zou, terwijl mijn ziel u om vergeving smeekt,
Mijn zang het vrolijk lied der bosschen overtreffen!
o Bron der wijsheid! die bet dankbaar hart verlicht,
a Laat mij een enklen straal van uwen glans ervaren!
» Gebied slechts, en terstond zal ik voor mijn gezigt
» Den digtgepakten drom van nevels op zien klaren.
Mijn ziel , gevormd om u, den Schepper der natuur ,
* Te loven, blijft verkleefd aan grove zinlijk.heden;
» Verhef haar uit het stof, beziel haar met uw vuur,
-

» En zij zal op cpn weg van haar bestemming treden.
» Dan ga geen enkle Jag, geen uur, geen stond voorbij
a Waarin geen dankgebed ten troon der Godheid stiige ,
a Waarin geen lofgezang aan God geheiligd -zij',
a Of, mijn verheugde ziel van 's Makers liefde zwijge l"

KERSTE E S T.

T riomf! Tmmanuë , de heiland is geboren!

Dus zong }iet englenheer in 't .Bethlehemsche veld ;
Dus deed een hemelstoet die blijde tijding hooren ,
Schoon zij het allereerst aan herder, werd gemeld-.
Voor 't menschelijk geslacht, door Adams val verloren,
Gekluisterd in den band van dood en graf-geweld ,
Rees hier de heilzon 01), beloofd zoo lang te voren :
Hier zien tij 's vijarids magt en paal en perk gesteld.
De aloudheid moge van dien grooten nacht gewagen,
Waarin FiLiPrrs zoon op 't aardsch tooneel verscheen ,
Die groote Macedoon bragt '.t aardrijk vol geween ;
lIet Christenvolk mag daar veel grootscher roerhl op dragen
Thans rees voor 't "wereldrond een heilzon van geluk,
Die hen in eeuwigheid bevrijdde vals den drunk.
B2
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DE STERVENDE JEZUS.
Daar hangt, op 't bloedig Golgotha,
Gods zoon aan 't heilloos kruis geklonken,
Het zonlicht dooft zijn gouden vonken,
't Heelal roept, kermend, om genâ!
o Vader! zie van uwen troon,
En ied uw eigen lieven Zoon!
,

Ei, red!. . . maar neen, al 't aardsch geslacht
Moest, zonder deze redding, sneven.
Zijn dood schenkt Adams kroost het leven
Reeds in 't geweld des doods gebragt.
Zijn dood?... Ach, dat dan JEZUS stery',
Opdat de zondaar 't leven cry'!
Mijn God! moest dan tot zulk een prijs
Net menschdom uw genade erlangen? (*).

JEZUS OPSTANDING.

D

at nu de Christen juich'! de Godmensch rees uit 't graf;
Hij rees in zegepraal, omstuwd van Serafijuen!
Hij zWaait j vol majesteit, den koninUijken staf,
Ere doet 't geweld des doods in 's afgronds nacht verdwijnen.
Wat overwigt van heil! welk onwaardeerbaar uur!
Cods Zoon versçhijnt voor ons ten tweedemaal in 't leven.
Mij duniit, Ik zie hem thans, met Godljk liefdevuur,
En schittrend hemellicht, als met een kleed omgeven.
Daar stapt hij, als een held, manmoedig in den dag, enzv.
Juich, Godgewijde schaar! Het koot der englen juicht.
Dit is het jubelfeest van alle Godsgezinden.
Roept vrij , daar t g'tnsch heelal eerbiedig nederbuitt
De Godmeusch stierf, - stond op, - waardoor wij 't leven vinden!
/

(*) Het overige ontbreekt.
HET
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HET VERGENOEGEN.

ls^dé vreugd der stervelingen
Dan altoos van leed verzeld?
Worden onze vrolijkste uren
Afgewisseld door geween?
Ja gewis, de ware vreugde,
't Vergenoegen woont hier niet!
Soms moog 't eens een blikje geven , -^
Straks verschijnt een donkre wolk.

In paleizen , waar de weelde
Op heur elpen zetel zit
Zou men zich gelukkig wanen,
Maar 't genoegen woont er niet.
Zoekt men. 't op de koopkantoren,
Waar de hoop zich winst belooft;
Daar is 't huis 'der bleeke zorgen;

't Vergenoegen woont er niet! -Schoonti ! waar zijt gij te vinden?
Woont gij in een lage hut?
Hebt gij, onder 't koele lommer,

TI een heiligdom gesticht?
Ja, daar heeft men meer bewustheid
Van uw invloed, hemelspruit!
Maar, het ware vergenoegen
Woont op onzen aardbol niet

!

Waar, waar is het dan te vinden ?
Waar woont storelooze. vreugd?
Daar, waar 't heer der Serafijnen
Godgewijde Ilallels zingt;

133
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In , den hemel , -- Ja! daar woont zij !
Daar zal nooit een stille traan
Langs verbleekte wangen vlieten;
Daar zinkt nooit de zon des heils!
Driewerf zaalge hervellingen,
Burgers van de stad der rust!
Ach! ware ik in uw nabijheid,
Voor des Hoo gstei lorietroon

DE DEUGD.
Ach! drukt liet ongeluk
dan immer 't droevig
g
g hart!
Wen de Bene ramp verdwijnt wordt de andre weer geboren.
Gewis , de grootste ziel , die 't won des noodlots tart ,
Geeft , voor zoo veel verdriets, in 't eind den moed verloren.
De stomme droefheid kwijnt, en teekent op 't gelaat
1-let folterend gevoel der slingerende rampen.
De ziel ontbloot van hulp , van vriendentroost en raad,
Zijgt werkloos in het stof, vermoeid door 'tvruchtloos kampen
En worstlen met de smart. Geen aanblik van de vreugd
Verkwikt de bange ziel, die walgt van 't lieve leven;
Uw inspraak kan alleen , o hagelblanke Deugd!
Somtijds een weinig luchts aan 't zwoegend harte geven
o Ja! een wijze ziel , uw' invloed staag bewust ,
Kan., in het grootst gevaar /, altoos op. redding hopen.
Zij ziet , daar 't al begeeft, op dezen grond gerust,
Door 't aakligst donker , nog een' weg ter uitkomst open.
Gelijk een zeeman die`, geschokt langs woeste baren ,
Bij eiken ruk des winds den ruk des doods verwacht,
Maar evenwel vol moeds, in 't midden dier "gevaren ,
Met a). zijn kunde en vlijt, naar stille haven tracht;
Zoo poogt een wijze ziel heur rampen vaak te ontwijken,
De Deugd is haar kompas, wen 't onweer hevig woedt,
Zij moge zeil en mast voor zulke vlagen strijken
En slingren hier en ginds langs 's werelds hollen vloed,
Nog . zal zij in het eind een stille reede vinden.
«~ som. ^ ^- tea.. M~ ,.^a...^.. ..... ^ ..... w ,i... %-~ 1r ~ s M~
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AAN HET VADERLAND.

V aderland, mijn aardsche hemel!
u zij mijn gezang gewijd!
Troon der vrijheid, wieg der helden,
groot geworden in den strijd;
Vaderland,, dit waart gij immer,
sinds de dwang uw' grond ontvlood!
Ja, mijn Vaderland, gij bleeft het
zelfs in 't barnen van den nood!
Brit -en Gal. moge zich vereenen •—
vallen op uw helden aan:
Gij hadt RUITERS, gij hadt TROMPEN,
bliksems van den oceaan!
Toen zaagt gij de verste volken
knielen, voor uw glorievlag !
Daar men uwe zegeteekens
zelfs op 's vijands stranden zag !
mijn Vaderland! hoe droevig !
Maar!
hoe rampzalig zijt ge nu!
I)oIle Britten -- bastaardzonen
woeden, grimmen thans op 11!
Ach ! de Vrijheid beeft en siddert
in keur statig heiligdom!
hoor!... verwoesting brult en dondert! —
en -- de Dapperheid is stom! --Zou de Dapperheid dan slapen?
neen ! die fiere leeft en waakt!
Zie , hoe 't vuur der eed!e wraakzucht-,
in heur glinstrende oog-en , blaakt!

B4
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Doggersbank gij kunt getuigen,
dat, in 't Vrije vaderland,

Helden leven, welker boezem,
voor de zaak der vrijheid; braiidtr
Doggersbank! gij zijt ons heilig!
maar - voegt u die eer alleen?
Mogten al de noorderbaren
deelen in uwe eertrofeen

Neen! mijn Vaderland! uw Helden
zijn van RUITERS niet ontaard!
Neen! geen kroost der Batavieren
is, voor Britsch geweld vervaarti!
Maar
wat kan een -Leeuw verrigten,
als men hem aan ketens legt? Aan zijn overvorsche klaauwen
cenen wissen prooi ontzegt?
Zou het wild gedierte vreezen,
wen 't den Leeuw gebonden ziet?
Neen! 't .bespoi zijn forsche krachten,
doch het vreest zijn klaauwen niet!
Vaderland! voorheen zoo roemrjk,
zend uw' helden-stoet in zee!
o! ik voel het! de overwinning
trekt met uwe helden med!
o! Dan zal de Vrijheid juichen!
juichen zal de Dapperheid!
Daar het gansche volk van Nerland
tranen van verrukking schreit!
Dan zal gansch Europe uw vlaggen wear vereeren als voorheen!
Dan zult gij , op malsche rozen,
langs den weg van -voorspoed tren
Vaderland! weleer zoo roemrijk,
zend uw' heldenstoet in zee
o! ik voel het l de overwinning
trekt met uwe belden mee!
-
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^----- f d.11is verbo cities tuos , quod hos a bello avocas : otii
enim nomine servituten concilias. 1 am paritur pax bello.
Ito que qui ea diutina volunt frui , bello exercitati esse debet-it.
Quare , si principes Graeciae esse vultis , castris est vobis
utendum , non palaestra.

op. Nep.
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Ja, Vrede schoone heilgodia ,
IVeleer gedaald van 's hemels tin,
Wij kennen - - schatten uwe waarde!
De - stille rust en de overvloed
Geleiden uwen weidschen stoet ;
Gij brengt den hemel -hier op aarde.
Gij voedt de gansche maatschappij,
o Vreugde_ en lust der Burgerij!

1 de wreevle en trotsche :Brit,
wolf, op roof verhit,
Deed u, uit onze streken, vlugten. —
De ; welvaart kwijnt. — De Vrijheid treurt.
De vlag der glorie wordt gescheurd,
En de afgepijnde burgers zuchten!
De tweedragt woedt in Nederland. -.
De Brit vindt nergens wederstand.
Maar ach

Gelijk een

Hij vliegt naar. 't geurig morgenland,
En rooft daar met een stoute hand

Des koopmans wettige eigendommen.
Werd Sint Eustatius ook niet
Gerukt van 't Nederlandsch gebied =Verwoest door zijne rooversdrommen
Werd schip bij schip niet opgebragt ,
G ebeukt door woedende overmat ?
B 5
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Men stappe, ontvonkt door menschen min,
De britsche kerkerholen in! --,
Hier moet de nt^rsche wreedheid weenen! -Zie hier uw' zwakken landgenoot,
Gemarteld door een' tragen dood:
Zijn !erachten zijn geheel verdwenen!
Gefolterd door dit droevig lot,

Denkt hij aan 't vaderland -- aan God!
o Vaderlandl moet dan uw kroost
Dus, zonder hulp, en zonder troost,
In ketens van. barbaren zuchten?
G ! wee! . de Godheid hoort hun klagt !...
Ontwaak , en voer, met forsche kracht,
Uw kroost in ruime en vrije luchten!
Eer nog een. lage slavernij
Ilet lot van al uw kindren zij!

O dierbre Vrede! keer! ei, keer!
Kom toch in onze streken weèr !
Doe 't kwijnend Vaderland herleven!
O Moedervan het waar geluk!
Gij kunt, voor zoo veel leed en druk ,
Mijn vaderland vérgoediug geven!
0 schoone ! ... hoe?,..:ik zie 't! zij komt
De woede zwijgt! -- de krijg verstomt!
Zij komt! -- wie is zij, die haar leidt? -Voor heure voeten palmen spreidt? --'t Is Moed! de _ fierste der godinnen!
Wees welkom, edel zusterpaar!
Wij wachten u aan 't hoog altaar!
Treedt uw' gewijden tempel binnen!
Triomf! de Vrede komt! zij komt!
te woede zwijgt! de krijg / verstomt!
Maar

AAN HET VADERLAND.

Maar hoewat zie ik?... Vrede! keer!.
Vertrek naar 's aardrijks grenzen wear!
Wij moeten uwe komst vervloeken!
Gedoemcle List., in schijn van Moed,
In 's afgronds kerker opgevoed,
Zou 't zuchtend vaderland ver-kiocken!
't Is snoode List, die u geleidt Voor uwe voeten palmeis spreidtt
Kom, zonder Moed, o li eitgodin
Toch nooit uw' ruimen tempel in
Straks zou de dierbre Vrijheid sterven!
En gij, doo r heerschzucht steeds gestoord,
Zoudt rusteloos, van oord tot oord,
Gelijk een vuige balling, zwerven!
Neen! keer, geleid door ware Moed
Verzeld van onzen heldenstoet!
0! kwaamt Gij dus in 't vaderland I
Het vuur der Vrijheid, dat nog brandt,
Zou dan een 'heller schijnsel geven!
Ja! dan zou Neriaids zegevaan
De Britten , op den oceaan,
Gelijk in vroeger tijd, doen beven!
En 't vaderland, Gods oogelijn,
Zou dan geen spot der wereld zijn!

AAN GOD.

G

ij die, daar duizend wereldbollen,
Geregeld, om hunne assen rollen
De kracht van hunne werking voedt
Gij die, tot op de verste palen
Der schepping, waar geen zonnen stralen,
Aan 't Niet uw aanzijn voelen doet:

28AAN

GODS

Gij , op wiens wenk, uit 't hol der bergen,
Die met bun spits den hemel tergen,
Een stroom van glocij end sulfer breekt:
Gij die, in zalige valleijen,
Waar zuidewindjes spelemeijen,
De geurenrijkste planten kweekt:
Gij die, aan duizend, duizend dieren,
Die wriemlend op een stofje tieren,
Dc gunsten schenkt van uwe hand:
o God! die alles eens deed worden!
Die leven werking geeft en orden!
Vergeet Gij nu ons Vaderland!!....

DE MORGEN.
ik voel den morgen!
ik zie
'k Ontwaak!
Heb dank, o schepper der Natuur!
Uw vadermin, uw liefdezorgen
Oütsteken thans mijn offervuur!
Mijn geest zal zich ten hemel beuren!
Algoede Vader! ei! geheng,
Dat, met der Englen wierook geuren,
De geur zich van mijn offer meng'!
,

Uw aanblik deed den dag verdwijnen!
Gij 'wenkt - en fluks verschijnt de nacht!
Gij spreekten duizend starren schijnen,
En juichen van uw groote magt!
Toen lagen wij in donkerheden,
De slaap streelde ons met zijne hand:
Maar Gij , Gij zaagt op ons beneden,
En hield het oog op 't Vaderland!
In de eeuwigheid, toen 't plan der dingen,
Der werelden, steeds voor u was;

an
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U W oog der volken wisselingen,
In 't eeuwig hoek der wijsheid J las:
Toen Gij der Vorsten woelig pagen
Vereenigdet in )t groot verband:
Toen hieldt Gij ook, o ! Alvermogen l
U W oog , vol Iiefde , op 't Vadcrland !
Gij deedt den schoonsten morgen dagen,
Toen Gij aan ons de Vrijheid schonkt ,
Den vijand , trotszijn slinksche lagen ,
In ketens van uw almagt k lonkt !
Die morgen ! ... ach I. .• verdwijnt zijn luister ?.~
o God.! zal dan ons nageslaeht
Geen straaltje zien van zijnen luister? Steeds zwerven in ~en' donkren nacht? Maar meenLuw trouw zal immer duren!
De tijd sloop', met een forsche hand,
Egypte's naalden , Bailers muren ;
Uw oog blijft steeds op 't" Vaderland!
Een" wenk, 0 eeuwig "Alvermogen!
En "t scheemrend duister is niet meer!
o! Sprcek ! en, voor der volken oogen,
Herleeft onze oude Iuister weer!
Zoovaak uw gunst den dag zal baren ,
Zal dit , aan u,' mijn hede zijn:
) o Vader! doe

ODS toch ervaren,
.(( Dat wij nog uwe kinders zijn !"

Zoo zal elk •Nederlander smeeken ,
Wiens horst voor eedle vrijheirl brandt.
Ei! wil tot onze redding sprek.en !
Uw oog blijv' steeds op 't Vaderland!

I-IET VADERLANDSCI1E lV!EISJE.
Mijn minnaar zij een jongcling,
Die 'It Vaderland bcmint!
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Die zelfs het dierbaar<Vaderland ,
Nag boven mij, bemint!
Zijn flere leest zij niet getooid
Met vrouwelijke pracht!

l\lijn hart verfoeit den jongeling,
In een' verwijfden tooi!
lIij voere , in 't mannelijk gelaat,
De teekens van een hart,
Dat, voor het dierbaar Vaderland ,
En voor de liefde, klopt!
Gelijk de bliksem, in den nacht,
llet .grootschen luister blinkt ,
Met majesteit, die 't stoutste hart,
Met angst en schrik vervult:
Zoo luistervol zij ook zijn blik !
Zijn. wenk zij majesteit!
Hij pare 't zachte vuur der min ,
Met moed , in 't sprekend oog!

Zi jn houding zij zijnhart geJijk,
Regt. edel , forsch en fier!
Zijn garigzijals de'· gang van Mars 1
Den fieren ootlogsgod!

Hi j vliege

J wen het k rij gsvuurbrandt ,
Volmocds op 's vijands heer l

Hij strijde ..;..;, doch hij .k.ecre uiet
Dan met .de zegepraal!

De schrandre wijsheid sier
De den gd ~lijn ede l h a

loofd!

Hij zij <len bravcn tot ecn
Dcr cnschuld tot cell stCl111!
Fen
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Een lax , onedel jongeling
Zij op verleiding uit
Mijn minnaar zij een jongeling,
Die de onschuld nooit verleidt!
Hij vinde in mij , in mij alleen,
De grenzen zijner vreugd!
Mijn liefde zij zijn hart genoeg,
Zijn hart zij onverdeeld!

o Liefde,! zulk een schilderij
Bekoort mijn jeugdig harts
Geef , zoo ik ooit beminnen moet,
Mij zulk een' jongeling!
Mijn hart, dat thans de deugd bemint ,
Verheft zich dan nog meer!
Dan vang ik, kussend, van zijn' mond,
De leer der -wijsheid af!
.

Dan leert zijn fier, zijn moedig hart,
Bij mij , de teederileid,!
Dan voelen, in elkanders hart,
Wij beiden 's hemels vreugd!

DE VADERLANDSCHE JONGELING.

Hoe gloeit., hoe klopt mijn dankbaar hart,
Voor 't lieve Vaderland,
Nog zij. mijn jongste levenssnik
Voor 't dierbaar Vaderland!
Mijn vrije ziel, van kluisters wars,
Veracht een' hoogen staat! -ls niet in 't vorstelijk paleis
De troon der sla^-crnij :?

3I
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Hij, die den schijn voor 't wezen mint,
Zij een vergulde slaaf!
Mij siert , in 't ongetooide kleed,
De gouden Vrijheid zelf!
Hoe streelt der vaadren heldenmoed,
Mijn jeugdig, brandend hart!
'k Gevoel 't! - mijn hart getuigt het, ja!
Dat zij mijn vaders zijn!

ik lees, op 't marmren eeregraf,
De lessen van de Deugd:
'k Ga dikwijls in het heiligdom,
En staar op 't marmren graf!
Dan ig het, of de Vrijheid zelf
't Gevoelloos steen bezielt;

Dan treft een mannelijke stem
Mijn eerbiedvoedend hart:
a Wij stierven voor, het Vaderland,
a En lieten, aan ons kroost,
a 't Bezit der dierbre Vrijheid na!
a Leef ook voor 't Vaderland !"

a! Helden! 'k leef voor 't Vaderland!
Gij zult mijn voorbeeld zijn!
Wen 't Vaderland en Vrijheid gelcft,
Dan sterve ik, zoo als Gij!
Ach! kon mijn dood ,. voor 't Vaderland,
Een veilig leven zijn!
Gewis ! ik koos geen koningstroon,
Voor zulk een' bljdexi dood!
Dc dood moge iets verschriklijks zijn
Voor t laag en 1sf gemoed -'

Als
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Als 't Vaderland en Vrijheid geldt,
Is hij der helden vreugd!
D

God! dat immer , in mijn ziel,

Die heete liefde gloei'!
Mijn hart klopp' nog zijn' laatsten slag
Voor God en 't Vaderland!

Mijn jonge vrienden , die, met mij ,
Ons Vaderland bemint!
Uw hart kioppe ook zijn' laatsten slag:
Voor God en 't Vaderland!

AAN DE VADERLANDSCHE JONGELLNGEN

T

hans woedt dé dolle krijg op 't vrijé Vaderland!
Gordt nu de wapens saji, gij fiere jonge1ingn!
Gij bloost? Triomf! het vuur, dat in uw' boezem brandt,
Slaat u ten oogen uit, en wedrlicht op de klingen,
Voor 't Vaderland ontbloot. - Hoe kookt u 't jeugdig bloed )
Wren

gij, door ',s vijands ma at 's Lands welvaart we ziet slepen!
Als gij het britsch geweld, met cIoilen overmoed,
Ziet azen op een beer van werelooze schepen!
Hoe treft die ramp des Lands uw edelmoedig hart!
Welaan! laat dit gevoel, dit vuur niet werklOos blijven!
Laat nu uw heldenvuist , die 'a vijands woeden tart,
De blikkerencie kling, door britsche nekken, drijven!
Ligt sneeft gij ! maar, wat nood! dan is uw jongste snik,
Een offer, aan den roem des Vaderlands geheiligd!
Gij sneeft niet: - neen! uw naam wordt, in dat oogenblik,
Onster fl ijk, tegen 't won des fellei tijds beveiligd.
Maar! keert gij uit den slag; wat vreugde! welk een eer!
Dan kroont de vrijheid u met eeuwige laurieren;
Zij nemt ii haren zoon, en zal uw krijgsgeweer,
Geverwd in's vijands bloed , met eeregoud versieren!

C
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Ja! fiere Jonglingscbap! gordt nu het zwaard op zij! De liefde voor 'a Lands eer moet uwen arm besturen
Het yticliterid Vaderland, de droeve Koopvaardij,
Doe u het grootst gevaar, het heetste vuur verduren!
Ach! wair 't mij ook vergund, voor 't lieve Vaderland,
1-let schittrend heldenstaal thans aan de heup te hangen!
Maar neen! het wuft geluk, steeds tegen mij gekant,
Zal nooit mijn brandend hart die vreugde doen erlangen.
Ja dierbaar Vaderland! met deze zelfde vuist,
Die thans de veder voert voor Bato's fiere neven,
Zou ik, uw heil, uw' roem, te jammerlijk verguisd,
Beschermen, tot mijn mond den jongsten snik zou geven!
Ach! , waar het mij vergund, in schaduw van uw vlag,
Bedekt met wond op wond, voor uwe zaak, te sterven!
Zoo slechts mijn zwakke hulp, uw, wanklend z eegezag,
Een' frisschen gloriekrans en vastheid deed verwerven!
Maar, daar het dwingend. lot aan mij deze eer ontzegt,
Zal ik, mijn Vaderland! van uw triomfen zingen!
En, wijl mijn Zangnimf, voor 'a Lands helden, lauwren vlecht,
Voor mij, een enkeld blad, uit deze kroon, bedingen.
Nog eens, o jonglingschap! gespt nu dc wapens aan
'a Lands eer, 'a Lands heil, uw roem, dit alles moete u drijven!
Dan zal de Vrijheid zely' uw glorierijke dan,
Voor 't laatste nageslacht, in duurzaam marmer, schrijven!
5781.

AAN DE VRIJHEID.
o \Trjbeid! 'k span voor u mijn Lier
Uw asudrift moet mijn band bestieren!
Ontvonk mijn ziel in heilig vier!
Geef aan mijn zaugen kracht en zwier!
Godes der Batavieren,
Met u zou ieder patriot,
Door onbewoonde streken zwerven!
Getroost in 't allerzwaarste lot,
Voor
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Voor u, voor, 't Vaderland, voor God,
Aan uwe voeten sterven!
Gij wraakt den staf der oppermagt;
Enboed en speer zijn u slechts heilig!
Schoon dolle Heerschzucht u veracht
In schaduw van uw eigen magt,
o Vrijheid, zijt gij veilig
Tirannen bukten voor uw speer,
Wier wrevel voor geen schepters bukte,
Toen Gij , voor uw gezag en eer
liet spits van uw geducht geweer
In hunnen boezem drukte!
Gij waart het, die, van Vlissings muur,
Voor meer clan viermaal vijftig jaren,
Ten schrik van ieder nagebuur,
Den Spanjaard, voor uw hevig vuur,
Wear cleedt te rugge varen!
Uw fiere vuist greep zelf de lont,
En wrong die in der burgren handen!
De Bapperheid, die hij u stond
En zich aan uwen diest verhiond,
reibrak Castil jes banden
Zoo stond Gij ook op Leydens wal,
En b liest den burgren moed in 't harte!
De Batavier stond moedig pal,
Daar hij , van zijn doorschoten wal,
Des Spanjaards wrevel tartte
Geen wreede pest, geen hongersnood
Kon 's burgers hart ai u ontrukken!
Zijn bleeke wang wordt gloeijend rood!.,
-

sEer,
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» Eer., roept hij, doe de wreeclste dood
Mij, in den gralkuil, bukken!'
De Ruiter,

U ZOO

lief en waard,

Verzeldet Gij op al zijn togten:

Door u bezield - voor niets vervaard,
Sloeg hij., met zijn ontzaglijk zwaard,
De britsche roofgedrogten!
De Ruiter sneeft! - Gij zelve voert
Zijn ziel in onbesmette luchten! -.

Gij daalt - en, in hèt bait beroerd,
Zit gij , met borst en haar ontsnoerd,
Op 't marmren graf, te zuchten!

Uw zetel blijve in Ner1ands oord t
Geen Vors.t moet hier den schepter zwaaijen!
Een slaaf zij door dien glans beoord:
In dit beroemd en zalig oord

Moet Vrijheids standaard waaijen t
Hij , die, met onhesuisd geweld
De speer zoekt aan uwvuist te ontwringen,

Word' tot een vloek des volks gesteld!
Ten schrik dier Vorsten nergeveld,
Die naar uw zeteÏ dingen!
Uw hoed versier' geen vorstenhoofd,

Terwijl zijn hand een' staf, zou dragen:
Straks wierd uw outervuur gedoofd,

Uw volk, van goed en eer beroofd,
In ketenen geslagen t
Neen! dierbre Vrijheid.! uw gezag
Blijve aan den vàderlande heilig!
Uw luister grocije dag bij e dag t

In
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In, schaduw van uw vrije vlag
Zij Neriands handel veilig t
Godin! bescherm mijn Vaderland!
floudt hier uw haardstede en altaren!
Wanneer deze aardbol smelt en brandt,
Dan moet Gij , uit mijn Vaderland,
Ten 'hoogen hemel varen!

HET ONTDEKT VERRAAD.

T

riomf! Triomf! uw aanslag is mislukt!
De Godheid waakt, schoon ook ?t heelal mogt
Mijn Vaderland! gefolterd en verdrukt!

slagen!

De Godheid waakt! zij spot met list en wapen!
Het vuig geslacht , dat ere aan uw' boezem voedt,
Poog' roekeloos u op ht hart te treden;
't Begunstig' vrij des vijands overmoed,
't Moog' hier de plaats van Albion bekleeden:
't Is al vergeefs , wanneer de Godheid waakt!
Men moog de list met schijn van trouw oinwinden;
Gods heilig oog, dat vuige valschheid wraakt,
Ran 't naakt bedrog, ondank die sluijers , vinden!
Men spele een' tijd zijn godvergeten rol,

En steke stout den trotschen kop naar boven:
Eesis wordt de maat der snoode gruwlen vol;
Dan zal Gods-wraak den vuigen schedel kloven!
V,ni e Gij ook zijt, die 't Vaderland verraadt,
Gij iunt de wraak der Godheid nietontvlieden;
Vergeefs zou u geboorte, rang of staat,
Vergeefs zou u een Vorst bescherming bieden!
Verlaat dit land! - zwerf als een balling voort!
De stein des yolks zal immer u verzel1ei 1.
`t Geweten zal , in 't verste wereldoord,
Uw zwarte ziel in zijne schroeven knellen!
Thans schreeuwt uw hart, en smacht seeds naar den dood!
C3Maar
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't is om niet! -- de dood schuwt zelfs verraders!
Grijp nu de pook, die u de vijand boodt,
Vergiet het bloed uit uw vergiftigde aders V
Maar neen! uw hand zou dan, ondanks uw' wit
Met 't blinkend staal , voor uwe borst, verstijven l
Gevoel u zelf! wordt woedend! raas en gil!

Maar

u zelf! om uwe wanbedrijven!
is voor u, een vaak het haalde dood;

Vervloek
Dit

Een stage hel , in uwe borst ontstoken!
Rampzalig mensch ! waart gij, uit 's moeders schoot,

in 't aaklig graf gedoken!....
.De vrijheid , bloost bij 't hooren van, uw' naam!
Uw adem doet den Batavier verbleeken!
Uw euvelmoed , verkondigd door de Faam,,
Is tot een schrik in andre wereldstreken !
Waar is de Brit , die zelfs uw snoodheid doemt,
Schoon zijn belang uw helsche listen voedde? -Waar zij? wier mond thans uwe snoodheid doemt,
Schoon 't valsche hart denzelfden adder voedde ?
Maar 't is genoeg! uw aanslag is. ontdekt!
Gij zult den Brit geen' vrijen doortogt banen!
De zeeuwsche moed, door uw verraad gewekt,
Grijpt zelf de kling , beschermt zijne oorlogsvanen t
Zoo waakt Gods gunst voor 't vrije Vaderland,
Schoon ramp op ramp het ' zwoegend harte treffen I
o Groote God! wil 't lieve Vaderland
Nog eens ten trap der oude glorie heffen!
Bij uwe komst ,

,

DE HELDEN.

V an u ,

gekroonde stervelingen,

Die menscheubloed als water acht,
Dc wetten der natuur verkracht ,
o Neen! van u -vil ik niet zingen',
't Geaellig menschdom schrikt en gruwt ,

Daar gij, om uwen roem te stichten,
LM

IJE IIELDEE.

De dwangzucht aan den moordlust huwt,
stelt uw dwaze drift tot p li gten
Wier eisch Gods wettige orde breekt
De Vrijheid door het harte steekt!

En

Wilt lagchend koningrijken deelen;

Ziet Vorsten bukken voor uw' troon;
Laat , om een' ingeheelden hoon,
De wraakzucht uwe dwaasheid streden;
Rukt met een onverwinhijk heer
Van uw gepreste slaven henen;
Ziet , voor uw blihrend nioordgeweer,
Uw' hulpeloozen nabuur weenen
Vernielt hembaadt u in zijn bloed,
En noemt die doiheid heldenmoed!
ik zal uw snoode gruweldaden
Toch niet verheffen in mijn lied!
Om uwe schedels passen niet
Der ware helden lauwerbiaden!
De vieijerij , de ziel van 't hof,
%rer h e ffe u - moge uw glorie zingen
ik zing den nooitvoldongen lof
Dier onvermoeide stervelingen,
Wier hart, door 't vuur der Vrijheid blaakt,
Wier vuist voor hare regten waakt t
helden, voegt een zegeteeken,
Een eerzuil, die den wissen val
Des vluggen tijds verduren zal!
Wanneer deze ondermaansche streken
Gereinigd worden, door het vuur,
Om haar in nieuw gewaad te kleeden,
Dan houde uw glorizuil haar' duur,
En sta tot in alle eeuwigheden!
l)e gansche hemel daalt beneen,
U,

En juicht dan bij uw eertrofeen!
C4
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]Jet roersel uwer heldendaden
Is liefde tot het Vaderland
Gij poogt uw onbevlekte hand
Niet in onschuldig bloed te baden!
Maar hij, die Nerlands Vrijheid hoont,
Die hare regten durft bestrijden ,
Wordt door uw fierheid niet verschoundl
Dan dooft uw bait bet rnedeiijden
Dan bluscht gij 't vuur van uwen moed
Alleen in vijands rookend bloed!.
En, kan uw mond bet pleit beslechten,
Dan spreekt gij door haar vuur bezield
Daar wreevie Trotschheid Voor u knielt,
En kust der Vrijheids gulden regten I
Wil binñenlandsche slavernij
Een landgenoot in boeijen knellen,

Dan vliagt gij straks der onschuld bij
En drukt het vôetspoor van Capellen,
Wiens lof, tot 's aardrijks jongaten stond,
Zal galnien uit des landmaus mond t

Gij past niet op der Vorsten wenken I
Geen doEk geslepen door gewel4,
Geen glans van hartverleidend geld;
Niets kan uw fiere trouwheid krenken I
Het enkel denkbeeld van verraad
Doet straks uw edel bloed bevriezen,,
Uw wijs en mannelijk gelaat
Zijn verw en vastigheid verliezen!
Dan voelt gij , in uw groot gemoed
Iets , dat uw ziel bezwij.ken doet!
Des nachts, wanneer de stervelingcn
Gekoesterd worden door de rust,
Als zachte stilte 't aardrijk kust
Eu 't maanlicht waakt aau 'a hemels kringen
Im

DE
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Dan 'Zit gij , daar geen slaap u trekt ,
Doortinteld van een stil gendegen t
Dat uw verfIaauwde gcesten wekt ,
Yoor "t heil des Vaderlands te 7.woegen;
Tot, voor het hlozeud morgenl icht ,
Bet scheemren uwer lampe zwicht!

Gij 'Spu:wt

'8 lands wettige overheden
Geen adderspog in 't aangczigt!
Doch, faalt de zwakhcid in haar' pligt ,
DHn poogt gij· bare wank le schreden
Te sterken door uw? he ldcnmoed,

Laat vrij den slaafschen laster spotten ,
Met uw' ,ontvlamden ijvergloed:
Gij zijt de vreugd der patriotten!
Ditrlenkbeeld, dat uw' naam vereert ,
Is "t schild , dat al den laster weeft!

Leeft heIden! blijft Voor N eerland Ieven I
Staat .niunuer van uw paging af!
Uw .fierheid daalmet Q: in"] graf!
~Iaar nccn l dit moet OUS nooit-begeveu l

"7

annecr uw stof in 't aanlrijk rust,
Dan hlijve uw geest in Nccrland waren !
Die moet, als 't oorlog ODS ontrust,
In 't hart van Ncerlands holden varen !
Die hlijv', zoo lang de wereld staat ,
De 'l.iel. van Neerlands· Yolk en Ra ad !

AA N \V AS IfING TON.

D it kleine lied, versierd met uwen naam ,
Zal met uw' naam ook ceuwig ziju!

lIet jongst g-eslacht, dat van uw grootheid roemt ,
Zal spreken van mijn lied! ..

C 5
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AAN WASHINGTON,

De Aloudlieid schreef, met een ontstelde hand,
't, Gewoel der Cefars in arduin:
Het menschdom schrikt , wanneer 't den overmoed
Van Alexander leest!
1)e stervling zucht, hij 't lezen van hunn' naam;
Hij gilt: helaas! 'k ben ook een mensch! Doch roept, verrukt, daar hij uw grootheid ziet,
Triomf! 'k ben ook een menscb!
Geen gloriezuil is uwer grootheid waard
De Vrijheid van Amerika,
't Geluk uw's Volks op regt en moed gebouwd,
Dit is uw gloriezuil!
)

tw fiere voet vertrapt het britsche juk;
Maar zorg, dat nu geen vreemde hand
Het vrije volk , in slaafsche ketens, klink'!
Soms vleit de Dwinglandij!

Menschlievend held! hoeveel gevoelt uw ziel!
Als gij 't gevoel der dankbaarheid
Op 't aangezigt van 't vrijgevochten volk
In tranen vloeijen ziet!

Mijn Vaderland, dat uwe daden eert 2
Denkt, zuchtend, aan zijn' ouden roem!
De Vrijheid gaf den moed van Nederland
In 't hart van Washington!
Wanneel de tijd in 't eeuwig Niet verzinkt,
En, met den tijd, de dood verzinkt,
Daar 't graf de stem der roepende Almagt hoort,
En zijn bewoners geeft
Dan klopt het hart van elk Amerikaan,
Zoodra 't op nieuw zich zelf gevoelt,
Een'

AAN WASHINGTON.
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Een' slag voor God,
en 't klopt den tweedon slag,
Voor 't heil van W'shington!

CONCORDIA

ET

LIBERTATE&

h

oe! zou dit vrij Gemeenebest
slaven in zijn' omtrek kweeken!
Of is, in dit beroemd gewest,
De Vrijheid, op haar' troon, bezweken!
ik schrik! terwijl de Dapperheid
Een zee van heete tranen schreit.
Dan

Wij staan het llritsch geweld ten doel,
En zien 's Lands vrede en welvaart storen.
Door roofzucht, in den helschen poel,
Uit Haat en Dwinglandij, geboren
De Tweedragt strooit heur giftig zaad,
En knot de pijlers van den Staat.

Mijn Vaderland, waar is uw faam,
Uw adeloude roem gebleven,
Toen, op het hooren van uw' naam,
Uw sterkste vijand stond te beven;
la! toen gij zelfs, op 's vijands strand,
Uw zegevanen zaagt geplant!
o! Sloegen zij , wier heldenbloed
Voor vaderland en vrijheid stroomde,
Wier hand, met onverwrikbren moed,
fles vijands trots zoo fier batoomde,
o! Sloegen zij het blinkend oog
Eens op ons nedr van 's hemels boog!
Hoe zou de spijt hun aangezigt
Met meer dan gloeijend purper verwen,
Hoe zou het luistervolle licht,
in 't bliksemend gezigt, besterveu!

M ij
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Mij dunkt dat held DE RUITER klaagt,.
Tiiosip vol vuurs om wapens vraagt!

En

» Hoe P' roept die krijgsman woedend uit,
• Staat dit den Batavier te lijden,
a Dat heerschzucht kiel bij kiel vrijbuit,
• En hij geen roovers mag bestrijden?
• Wat monster heeft dien ramp bewerkt,
• Der braven moed zoo snood beperkt?"
De Tweedragt, glorierijke held!
Kwam in 't paleis der Vrijheid dringen,
Finks zag men, met een dol geweld,
's Lands Eendragt door den twist bespringen,

De Koopvaardij riep, Dapperheid...
Maar ach! het was vergeefs geschreid!
Men zegt , dat zelfs het marmersteen
Dit droevig zuchten scheen te hooren;
Dat zich der helden eertrofeen
Beweegden in de tempelkoren;
En dt het beeld op WILLESIS graf
Een' bangen zucht, een' noodkreet gaf.
't Is waar, men zag,, voor Z0UTMARS moed,
Der Britten overmagt bezwijken
En , op den blaauwen pekeivloed,
Der Staten vlag metglorie piijken;
Ten blijke, dat , in Nederland,
't Aloude heldenvuur nog brandt.

Maar - moest het bij dien eenen slag,
Dat eene blijk van vroomhéid blijven?
Is dit genoeg om de eer der vlag,
Den roem des 'Vaderlands te stijven?
Neen, held en ! neen! hervat den strijd,
Tot gij geheel yerwinners zijt!
lccr ,
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Keer, Eendragt! keer! mijn Nerland zucht!
Gij kunt het zijnen roem liergeven;
Het heeft, door u zoo hoog gedacht,
Uw' naam in zijn banier geschreven!
Keer, Schoone! en sta der Vrijheid hij,
Opdat ons land weer Neêrland zij!
Vervloekt zij hij , die, anders denkt;
Dewraak der Godheid moet hem treffen!
Zoo moet 's Lands welvaart, schier gekrenkt,
Het hoofd weêr blij ten hemel heffen!
Zoo bloei de nulle Koopvaardij,
Als eertijds , in dees maatschappij!
o Eendragt! Vrijheid ! Vaderland!
Dan wordt uw oude roem herboren!
Dan zal geen opgeruide hand
Den tempel uwer rust verstoren!
Dan zullen uwe haters vlien,
En 't gansch heelal uw hulde. biên.
1781.

AAN HET VADERLAND.

M

ijn %Td i. 1

i d! weleer gedacht,
allerhande
lucht,
,
in
Toen gij
Uw vlaggen zaagt vereeren;
Waar ia uw oude luister thans?
Hoe waggelt uwe gloriekrans!
\Tj zal uw onheil keeren?

Is 't niet genoeg, mijn Vaderland
Dat gij der Britten wreevie hand.
Dus tegen u ziet woeden?
Moest gij, uit uwe milde borst,
Een kroost, dat naar uw onheil dorst,
Zoo teederli eyend voeden?
Zij
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Zij dorsten naar uw onheil ; ja!
» Dat Nederland te gronde ga!'
Is 't opschrift hunner daden.
Hun vreugde groeit mot uwen druk.
Zij juichen om uw ongeluk,

En prijzen die u smaclen.
Vervloekten! vlugt! eer 's Hemels vuist
Uw' roekeloozen kop vergruist!
Maar ach! waar zoudt gij vlugten?...
Vliegt naar het verstgelegen strand
Ook daar kunt gij de sterke hand
Der Godheid niet ontvlugten.
Dat kroost, mijn dierbaar Vaderland!
Wroet u in 't krimpend ingewand,
l3evlekt uwe eerlaurieren
In schijn van vaderlandsehen raad
Verwoesten zij den ganschen staat
Der vrije Batavieren 1
• Steek 't glinstrend slagzwaard in de schei,
• En sluit met Albion den vreê;
» Dan zal uw heil herleven!
» Der Gallen vriendschap is uw dood!

» Ai, wil uw' ouden Bondgenoot
a Uw Vriendschap, wedergeven !"
Ontaard geslacht!
Dus roepen zij.
Zijt gij in Neêrland voortgeb.ragt?
Zijt gij het kroost der braven?
Gij zijt geen Nederlauders! neen!
Niet waard, op vrijen grond te treêii! Gij zijt gedoemde slaven!
Indien gij dus den vrede sluit,
Mijn Vaderland, uw magt heeft uit!

AANiiETVADE1LANfl,
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Het nakroost zal n doemen
Eu , onder vreemde magt gebukt
Door wreede slavernij gedrukt,
U met verachting noemen!
Me dunkt Ik zie uw helden staan.
Met uwe ramp in 't hart begaan,
Zij scheuren hunne vanen

En werpen 't zegerijk geweer
Mistroostig aan uw voeten neer,
Besproeid met heete tranen!

» Ach! roept die fiere heldenstoet,
hierom, dat ons' kokeud bloed,
» Uit duizend wonden, vloeide?

JTas 't'

Was 't hierom dat , in 't grootst gevaar,
a Dc zucht voor haardstede en altaar
An 'onzen boezem gloeide?
»Wat baat

-

der Vaadren wijs beleid?

• Wat baat nu onze dapperheid? » Ondankbre, laffe neven!
» De Godheid dondert van haar troon:
Ontaarden! uwer daad ten loon,
» Zult gij in boeijen sneven !"
Neen Vaderland! uw moed herleey',
Eer uw gekwetste glorie sneev'!
Gij kunt die wond nog heden!
Triomf! de Vrijheid lacht mij aan!
De Faam bazuisit uw grootsche daân,
Door tweepaar wereiddeelen!
Ik zie den afgelieuk ten Brit,
i)aar hij aan tiwe voeten zit,
Gehoorzaam op uw wenken!.,.
Mijn Vaderland! wat zalig lot
Zo
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Zoo waarlijk wil de groote God
Ons zulk een' vrede schenken!

In Maart 1 7 82.

AAN ELLIOT,
DEN VERDEDIGER VAN GIBRALTER.

A

lschoon uw vust bet zwaard des vijands draagt,
Des vijands van mijn Vaderland,

ljn vrije ziel verheft uw heldenmoed,
Uw grootheid in haar lied!

Natuur verschrikt - heur aangezigt verbleekt,
Wanneer ze een' vuigen Rodney ziet;
Doch heurgelaat lacht als de lentezon,
Op 't zien van Elliot!
De Godheid sprak: voor al de donkerheid
Die vaak der Britten. glans bedekt
Schep ik een• licht, voor wiens verheven glans
Die donkerheid verdwijnt!

Toen schiep zij u, en gaf aan u een ziel
Als die Van grooten Michaël
Den zeeheld, dien mijn dankbaar Vaderland
Nog als een Godheid eert.
Toen waart gij reeds!maar , even als een ster,
Een ster van d' allereersten rang;
Doch, voor het oog oumerkbaar door keur' stand,
Tot haar een wijze ontdekt.
Germanje zag het eerst den redlen glans,
Den luister uwer dapperheid;
De wederschijn van zulk een' heldren gloed
Tlelonkte ook Albion.

Straks
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Straks was uw loop naar deze stieek gerigt;
Gij werdt een zois van t Britsche rijk;
De mindre glans van 't talrijk heldeuheer
Verbleekte voor uw' gloed!
'

Gibralter's wal, een werkstuk der Natuur,
Een beeld van uw standvastigheid;
Gibralter's wal, door fors eh geweld gebeukt,
Staat vast door uwen moed!
s Verwinners trots had reeds de zegevaan
Op 't eeuwig rotsgebergt geplant,
Zoo niet uw moed, veel vaster dan arduin,
Dc drift dier magt bedwong!
De Britsche vlag, door Rodney's vuist geplant
Op 't weerloos Sint Eustatius,
\t er bl ee kt e en viel, met de eer van Albion,
Droefgeestig op den grond:
Thans staat die vlag, met de eer van Albion,
Bij n, en ook hij u alleen!
Indien zij valt - zoo de eer der Britten sneeft,
't Zal zijn hij uwen dood!
Gelijk 't geluid der rommiende oorlogstrom,
Dat zelfs der laffen vrees verdooft,
In 't heldenhart het trotsch gevoel verwekt,
't Gevoel: iK BEN EEi'
Zoo zal uw naam, in ieder wertddoord,
liet heldenhart een prikkel zijn! Mijn Vaderland roept zijne helden toe:
Elk zij een Elliot!

1)
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I k draag mijn zwaard voor 't Vaderland,
Het gaf mij zelf het zwaard !
Alleen , als 't Vaderland mij wenkt,
Trek ik mijn blinkend zwaard!

Geen dolheid , door den wijn gevoed,
Bestier mijn forsche vuist!
Mijn hart veracht het lage doel
Der burgren schrik te zijn!
Een ander snork' van dapperheid,
In 't schandelijk bordeel :
De schouwplaats mijner dapperheid
Zij 't bloedige verdek!
Hij, die de schoone deugd miskent,
Belage de onschuld vrij:
Hij schende 't heilig ledekant,
En noeme zich een' Held:
Verlaag u! -- ik wil edel zijn!
'k Vereer de schoone deugd!
Itlijn oog verraadt geen' dartlen blik,
Die 't hart der ,kuischheid grieft !
-

Ik zoek geen laffe zegepraal
Op 't jufferlijk salet:
Mijn eerzucht schildert voor mijn oog
Een andre zegepraal!...
o! Welk een denkbeeld!... welk een vuur
.Doortintelt mij de ziel
o God! mogt ik mijn Vaderland
Nog eens een RUITER zijn!
!

AA
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D

e heerschzucht woede en wocle en vloek!
Zij poog' 's Lands Vrijheid te vernielen!
De Godsdienst is haar list te kloek;
De wraak zal haar ontzieleu!
Men wil, in 't vrije Leeuwendaal,
Alleen dc zachte en zoete taal
Der cedle Vrijheid hooren!
Regtschapen, trouw , in 't oorlog fier,
Is ieder edel Batayier
Geen slaaf - maar vrij-geboren!
De Rede doemt Losbandigheid,
Maar billijkt Vrijheids gulden wetten,
Die zij , tot eer der menschlijkhcid
Wil op den zetel zetten!
De Rede?... ja! dc Godsdienst ook
Volgt Heldenmoed, door vuur en rook,
Op bloedige oorlogsvelden!
Als Fleerschzucht, op 's Lands vrijheid doelt,
Den vrijen tuin met bloéd besprocit,
Dan worden vrouwen helden!
De slavernij verbant den moed
Ve idooft liet vuur der eedle harten:
Dc Vrijheid leert het laagst gemoed
Kloekmoedig rampen tarten!

De kunsten blocijen in het land,
Waar Vrijheid heuren standaard plant!
Elk burger denkt er edel!
Dc Dichter is hier niet geboeid
Hij zingt, door Vrijheid zelf ontgloeid,
Met lauwren om den schedel!
De jongste dag, waarop de tijd
Pen allerlaatsten siiik zal geven,
Zie

5
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Zie ook 's Lands heil en zaligheid ,
De dierbre Vrijheid, sneven;
Maar neen! dan stijgt zij met een' drom
Van helden, uit heur heiligdom,
Naar 't rijk der eeuwigheden !
Daar zullen, hunner deugd ten loon,
Die zuilen van heur' aardschep troon
Aan have - zijde treden!

1ER GEDACBTENI5 VAN DEN GESNEUVELDEN

JARtRY.

B

ij duizend helden, welker naam,
Verkondigd door de schelle Faam,
Den mensch zijn grootheid doet gevoelen:
Bij duizend helden, welker hand,
Voor zich, en voor liet Vaderland,
Een onvernielbare eerzuil stichtte:
Bij ZouT.MA a --- schoon 't de trotschheid doen' --ls 't trillijk , dat men TARRY neem'!
Hij haalde buit op buit uit zee,
Toen Neerlands schepen op de ree,
Ten spijt der Batavieren, rustten:
Het Britsch geweld woedde ongestoord,
En plantte-, in 't verste wereldoord,
Zijn vlag op onze onweerbre wallen:
Maar op den noorderoceaan,
Hield JARRY onze zegeti aars I
Wanneer zijn kiel het Britsche strand
Genaakte, vloog, gelijk een brand,
De schrik tot aller harten over :
Men dacht aan Chattam — 't naar gerucht
)er vrees klinkt trillend door de lucht;
De noodklok

doet de vrees vergrooten ..–
De
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De man ziet raadloos en verstonid!
De vrouw roept, hikkend: TARRY komt!
Hij , schoon van forschen heldenaard,
Was immer in den strijd bedaard;
Zijn moed deed nooit zijn rede zwichten:
Hij paarde stoute dapperheid
Aan overpeinzend krijgsbeleid:
Hij bluschte nooit het medelijden
Maar voelde, met zijn gansche ziel,
Den val, wanneer een ander viel!
Maar TARRY! wat heeft u ontroerd?
Gij, nooit door laffe vrèes vervoerd,
VJoogt immer rustig zeewaarts henen
Wat dreef ; daar ge uw' laatsten togt,
Nu hier , dan ginds, te ontwijken zocht -

Met schroom uw schip weér zaagt bereiden?
Wat drukte uw' heldenijver neer?

Of was uw hart uw hart niet meer?
Dan neen! gij zaagt uw nakend lot:
Gij zaagt, hoe 't onbarmhartig rot
Der Britten, uwert moed zou honen!
In werwil van dat algij gingt!..
Mijn zangster siddert daar zij zingt!
ø TARRY t JARRY .7 keer toch weder!
Ei , keer! ontwijk een ongeval,
Dat u, dat Neêrland treffen zal!
De zon klom met een flaauwer glans,
Ter oostkim uit, naar 's hemels trans,
Toen TARRY, Vlissings reede ontvaren
In 't ruim der noordergoiven lag! Men zegt, dat , op dien droeven dag,
De wind uit alle streken loelile
03
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En dat de zon , in aaklig rood,
Verhaaster naar het westen vlood

Matroos, die op zijn hoefslag waakt,
Ziet , dat een Britsche kiel genaakt;
Straks is een ieder in liet wapen
Dc stem van JAR1IY klinkt alom! -

Gelijk 't geluid der ooriogstrom
Den moed, in 't bevend hart, doet dringen:
Zoo vlugt de schaduw van den schrik,
Op 't zien van JARaY's heldcnhlik!
Men strijdt - gelijk de zwaveigloed
In Etna's diepe kolken woedt
Ten gorgel uitharst als een donder:
Zoo brult en buit , aan alien kant,
't Geschut, - de zee deinst voor den brand
De wolken stuiven rondom benen!
De zon die geen beschutsel heeft,
Ziet neer
staat stil - verbleekt - en heeft!
Maar zacht! bedriegt mijn oog zich niet?
Daar nadert ginds, in 't ruim verschiet,
Een schip! - dit zal uw helper wezefl!
Gelijk het dalend zonnelicht
Een lachje op 't zweetend aangezigt,
Des noesten landmans doet verschijnen:
Zoo ziet het volk , schier afgesboofd
Naar 't schip, waarvan 't zich hulp belooft.
Maar hoe! wat zie ik? JARRY! ach!
13w fierheid strijkt in 't eind de vlag!.
Of stortet gij reeds vechiend rieder?
Uw hulp ... dan neen !. .. gij waart misleid!
flat nu een dikke donkerheid,
U ei schip , met zwarten nacht, onizwachtel'!
Of
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Of, dat een forschgedrevcn wind,
Uw 's vijands naadrend schip verslind' t
,

Gij strijkt! maar strijkend blijft ge een held,
Die, aan een overforsch geweld
Zijn volk ter slagting niet wil geven!
De stem der hersenschimmige eer
Roep' trotsche vorsten in 't geweer
Gebiede onschuldig bloed te plengen!
Geen held , hezield door waren moed,
Trapt lagchende , in zijn's vijands bloed!
Het hevig woeden is beJaard
De damp des buskruids opgeklaard
Zoo lacht, in warme zomerdagen,
Het vrolijk zonlicht, blij te moe,
Onze afgematte wereld toe,
Wen 't grimmig onweer is verdwenen;
En spiegelt zijn verguld gezigt
In 't nat, dat op de blaadjes ligt?
Maar ho e ! - gij schiet!barbaarsche brit I
Wat heeft uw wrokkend hart verhit?
Gij schiet!help God! - mijn held atort neder!
Paar ligt hij in zijn stroomeud bloed!
Icon dan zijn afgematte moed
Geen' eerbied in barharen wekken?
Of, Britten, dacht gij, dat uw oog
Zich, in uw zégepraal, bedroog?
hij sterft! - zijn volk, dat raadloos stond,
1Jergrijpt de, rcçdsgebluschte, lont,
En wil, op nieuw, den strijd beginnen,
Daar 't hart van cedle wraakzucht brandt. Maar straks, door droefheid overmand,
Valt elk op 't bloedig dek ter neder t
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In 't einde mengt een heete vloed,
Van tranen zich met JARRY 's bloed!

Hij sterft!men

hang' zijn krjgsgeweer
In 't statig heiligdom der Eer,
En houw' zijn' naam in duurzaam marmer!
hij was den Britten tot een schrik! Hij stierf! - maar, met zijn' laatsten suik,
Is ook zijn 's vijancis roem gestorven!
Held JARRY" - klinkt door ieder oord «Is trouwloos, door den Brit, vermoord!"

AAN DE UTRECHTSCHE BURGEREN

B urgers! kroost der cedle vrijheid!
Zuilen

van uw Vaderland!

Welk een blijdschap! 'k zie de wapens

Blinken in uw fiere hand!
Vuige, laffe, oneedle slaven
Krommen zich in ketens near:
Ketens passèn vuige slaven
Vrije burgren 't krjgsgeweer!

rot van lage zielen
Uw' ontviamdera ijver doemt:
't Is genoeg, dat de eedie Vrijheid
U haar echte telgen noemt!
Of, zoudt ge ti den sabel schamen?...
Volk!verlaat uw Vaderland!
Ruk der vaadren zegeteekens
Plof uw Vrijheid in het zand!
Maar!
wat zeg ik?eedle burgers!
Neen! die taal beleedigt u!

Schoon een

Neen! gij zijt bataafsche burgers;
De oorlogswapens passen u!
Pat een opgetooide jonker
Voor der Vrouwen spiegel praal'!
Gij, gij spiegelt uwe blikken,

In
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In uw glinstrend heldenstaal!
Klopt uw edel hart niet sterker Gloeit u 't manlijk aanzigt niet
Kunt ge uw Vrijheid niet gevoelen,
Wen ge u zelf gewapend ziet?
Ja! dat kunt gij, eedie burgers
o ! Dan huppelt u het hart!
Daar ge reeds, in uw verbeelding,
't Woeden van den vijand tart!
Welk een blijdschap! 't teeder knaapje
Gespt zijn's vaders slagzwaard aan:
Roept, al lagchend, tot zijn moeder,
Dat hij meî ten strijd zal gaan,
la uw voorbeeld, Batavieren!
Vormt uit ieder kind een' held!
Juich! o Vrijheid! ieder knaapje
Wordt voor u een oorlogsheld!
Vrije burgers ! vaderlanders!
Dat uw ijver immer blaak'!
Dat uw vuist den trotschen tempel
Onzer Vrijheid steeds bewaak' I
Zoo lee? 't kroost, der Batavieren,
Steeds voor God en 't Vaderland!
Bij den jongsten stond der wereld,
Val!' hun 't slagzwaard uit de hand!

AAN J******
]Neen! ik zin g niet van uw oo g en,
Die de stu gheid zelfs verwinnen:
Neen! ik zjn g niet van uw wan gen,
Die , gelijk de gloed des morgens
Op een witte lelie , gloeijen:
Neen! ik zing niet van uw lippen,
Die, niet minder dan uw oogen,

't Allerstugste hart verwinnen,
D5

Wen

59AAN
'tVen zij vrolijkscliertsend spreken
Neen1 ik zing niet van uw !achjes,

Die, gelijk, na donkre dagen,
'tZonlicht alles dot herleven:
Zoo de droefhejd ook verbannen
En de Lilijdschap doen herleven:
Neen! ik zing niet van de schoonheid,
Van de juistheid uwer leden:.
Neen! ik zing, bevallig meisje
Van uw hart! ... uw hart, zoo edel,
Is den vaderlande ook heilig!
Ja, het klopt, bij 't vreeslijk klinken
Van der burgren ooriogswapens ,la ! dan klopt uw hart veel grootscher!
Ja ! dan voelt gij in uwe aders,
't Bloed der. Batavieren vloeijen!
Meisje I hij, die eens uw' boezem,
Door zijn liefde , zal verwinnen,
)Jrage een alleredeist harte!
Die zij de eer der Batavieren!

DE JONGELINGEN.

D

eze kring , der vriendschap heilig,
Is den Vader lande ook heilig!
Drinkend, straalt, uit aller oogen,
Wemelt, op een's ieders lippen,
Klo 'pt , in ieders jongen boezem:
a Voor 't Vaderland!"
Dat hij bevend nedervalle!
Hij , die onzen kring ontheiligt,
Die zijn' boezem niet velt kloppen;
Voor 't Vaderland '
't Stervend blikje van onze oogen,
't Veegste zuchtje op onze lippen,
In
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En dc laatste klop des harte -

Alles zij, mijn jonge vrienden,
Voor 't Vaderland!

AAN HET GENOOTSCHAP VAN
WAPENHANDEL:
PRO PATRIA ET LIBEI?TATE,
Bij deszelfs eerste verjaring, in Februarij 1784.

T

og eens de ontsnaarde her, ter uwer eer, gespannen,
Na gij uw vrolijk feest
een feest der Vrijheid - viert!
ik voel uw heldenvuur, in mijnen boezem, gloeijen ik voel dien zeifden gloed, die u onsterflijk maakt!
Doch , zou 't verdienste zijn , dat heldenvuur te voelen?
o Neen! een nerlandsch hart, dat uwe grootheid ziet,
Moet straks die, eigen drift, dat zelfde vuur, gevoelen,
Dat , in uw fiere borst, voor Nethrlands Vrijheid, brandt !
Laat zelfs een Aterling, lie op uwe eer durft smalen
Met een bespottend oog, iaar uwe wapens, zien:
Hij kan den fellen slag van 't bevend hart, niet stillen,
Als hem de schittergians van uwe wapens trtft
In u herleeft de moed der oude Batavieren!
Verwijfde Lafheid trilt, bij 't zien van krijgsgewecr!
Die Lafheid moog' den tooi der wufte Mode dragen:
Gij draagt het trotsch hivrij der vaderlandsche Déugd!
Laat nooit uw tcedgr kroost een ander siersel dragen:
Helaas! 't ou dan niet meer het kroost dYer Vrijheid zijn t
Uw voorbeeld zij genoeg! - het merk der Batavieren
Is een gespierde vuist, en een regischapen hart!
Laat nooit uw -ijvervuur, in uwe borst , verflaauwen!
Dan werd het outervour -der Vrijheid ras gedoofd t
Laat nooit gevloekte List in uw geleedren dringen:
Verdeeldheid is 't begin van uw' gewisen val !
Uw val tgeduchte God! eer gij dit i.oudt geheugen
Dat dit licldhaftig volk zijn' onderging zou ven Eer
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Eer zou uw bliksemvuur 't lafhartig rot vernielen,
Dat, met Geweld en List, der Tweedragt hulpe biedt!
Gevoel uw grootheid , Volk! —doch, laat u niet verblinden,
Door eerzucht, die , al vaak, den besteis vriend miskent!
Het dierbaar Vaderland
de Vrijheid te beminnen:
Dit moete uw eenig doel - uw edele eerzucht zijn!
Zoo blijve uw Maatschappij , die, als een teeder wichtje
Nog onlangs, in den arm van onze Vrijheid, lag
Die, aan haar borst gezoogd, een' wasdom heeft verkregen,
Die hoop en schrik verwekt door 't gansche Vaderland! Zoo blijve uw maatschappij , in eendragt en genoegen!
Het late nageslacht vier' nog dit heilig feest!
Mijn Helden ! 't is genoeg! - ik leg mijn speeltuig neder!
Uw boezem gloeije altijd , voor Gon EN 'T VAOERLAND

AAN DE NEDERLANDERS.
Vrijheid kan niet bewaard worden, zoo de
zeden van het volk bedorven zijn; -noch onafhankelijke Monarchie ingevoerd,
zoo zij opregt en zuiver Zijn.
Algernon Sidney.

C

ij Nederlanders, die weleer,
Voor uw ontzaglijk krijgsgeweer
De troon der koningen deed beven,
Eer gij, aan weelde nog verslaafd,
Door uw eenvoudig , deutdzaam leven,
Der Matigheid een voorbeeld gaaft!
Waar is die oude grootheid thans?
Hoe is die luistervolle glans
Van uw' alouden roem verdiisterd!
Gij hebt de boeijen steeds veracht!

Maar slaven zijt ge thans - gekluisterd
Aan vreemde praal en wcidsche pracht!

AN DE NEDERLANDE RS.6 1

Toen kreeg 't eenvoudige gewaad
Zijn' luister van het grootsch gelaat
De r fiere en sterke jongelingen!
De grijsheid zelfs schoot uit keur oog
Een straal , die Nerland's aterlingen,
In 't stof van hunne laagheid, boog!
Toen was de blanke zedigheid
Wier oog geen dartle lonken spreidt
Het sieraad aller jonge schoonen:
Een opschik, die. de Deugd onteert,
Den Godsdienst , in 't gezigt, durft bonen,
Werd uit uw Vaderland geweerd
Maar nu!! ... zie daar dien jongeling!.
Mijn stern begeeft mij, daar ik zing!...
De woede fonkelt in mijn oogen I
Natuur! werkt gij niet als weleer?
Of hebt ge uw' invloed, uw vermogen,
Uw oude schçppingskracht niet meer? Natuur! is dit een jongeling?...
o Neen t een schepsel! dat den kring
Van zijn bestemming durft verachten!...
Welaan t Natunr!hij zij een wijf! Ontzenuw - roof hem al zijn krachten!
Dat hij ten spot der wereld blijv'!
Helaas! mijn dierbaar Vaderlana!
Word.t dit geslacht dus voortgeplant,
Waar zult gij d.-in in 't end verblijven?
Veel eerder zou een vrouw de kling
Den vijand door den schedel drijven,
Dan zulk eene lade jongeling!

Men leer den teedren jongeling
Het handlen yen geweer en kling!
Men
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Men doe hem, vroeg aan 'It vuur geweuncn!
Hij Jagche in 't grootste lijfsgevaar!
Hij leer '8 Lands ware Vrijheid kennen ,
En vloekc een' aartsgeweldenaar!

De kr a cht del' sterk sle Iedn vergaat,
Door lafheid, wee Ide en overdaad:
De knaap wenn' zi ch aan oefeningen,
Wier arbeid kracht verkrijgen doet:
Men doe hem worstlen , Ioopen ~ springen ,
En zwemmen in den killen vioed!
Zoo vindt ge, 0 Vrijheid, Neerlands eel',
In onze j eugd, uw heIden we~r!
Geendwingland zal hem ooit verschrikken ,
Gewapend of. in vriendenschijn! Ofschoon 't zich alles mogt verwrikken :
Bij dezen zult gij veilig zijn l
De z on van Ncerlandts grootheid k Iimt !
Zie ~ hoehaar luister gloeit en glimt
Op '8 burger's uitgetogen klingen!
Die weerschiin vuurt den ijver aan !

Al 't volk zal VRlJHEID! VRlJHEJD! zingen ,
Bij 't planten van heur zegevaan!
Dat nimmer nacht van slavernij
Het einde van die grootheid zij!
Gceu nacht moete ooit dien dag vervangen !
Wanneer de dag del' wereld schei dt ,
Dan worde uw gloriedag. vervangen

Door 't glansrijk Iicht del' eeuwigheid I
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Lode als JEZUS nabij kwam , en de Stad
zag, weende hij over haar.
Lucas.

Z

011 hij een Christen zijn, die 't Vaderland suet mint?
Die 's Vaderlands belang zich niet op 't harte bindt?
Die onverschillig blijft, hoe ook de kans moog keeren,
Of Nerland vrij wil zijn - of zich laat overheeren?
Die , als een staatsorkaan, door onze streken , loeit,
Zoo hij met rust kan zijn, zich nergens mee bemoeit?
Die immer werkloos blijft, hoe ook de nood moog prangen,
En steeds zijn' pligt bepaalt bij heden en gezangen:
Zoo vaak dc klok hem roept, met ijver gaat ter kerk:
Volvrolijk huiswaads keert, na 't afgedane werk;
zich zelf voldaan, die uitgevoerde pligten
En'
De heidre fakkels noemt, om andsen voor te lichten?
Hij , die, vol heilig vuur, zijn' evenmensch verdoemt,
Die, naar een andre leer, zich ook een Christen noemt?
Die, met een vroom gelaat, ontbloot van mededoogen,
Den armen mensch beschouwt; en dè onverschillige oogen
Ten hem el slaat, - zon deze een ware Christen zijn?...
Een hater van de kerk ! een Christen in den schijn!
ik hoop niet, waardste vriend, dat gij mij zult verdenken,
Als wilde ik 's Christen 's eer , door mijn gedichten, krenken
o Neen! muss ziel vereert, bemint den menschenvrind,
Die al zijn waar gélnk, in 'a Heiland's grootheid, vindt!
Die, wars van bijgelbof, het glansrijk licht der waarheid
Niet :opzoekt, in een' nacht van akehige naarheid
Die nOoit een ander haat, omdat hij anders denkt!
Die, met een vroom gedrag, den stuggen snoodaard wenkt,
Om, op 't geheiligd spoor der Christenen, te treden!
Die Christendeugden voegt hij vulige gebeden!
Die, door zijn heihigheîd, den wuftcu vrijgeest leert,
Dat
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maar zijn' verlosser eert !
Dat hij -- geen hersenschim
Die nooit gewetensdwang, of wreevle broedertwisten
Voor echte teekens houdt van een' regtschapen Christen !
Die ook zijn Vaderland, met hart en ziel , bemint,
Zou die geen Christen zijn ? -- geen ware menschenvrind?
Of zou het Christendom den sterveling gebeden,
liet dierbaar Vaderland, in zijnen nood , te ontvlieden?
Leert dan wiet Christendom den mensch ondankbaarheid?
Verblinden! ziet! uw gade , uw teeder wichtje schreit!
Uw medeburger roept! hij wordt in 't stof vertreden !
Gij zit in veiligheid, en prevelt uw gebeden;
Daar uw zwartgallig hart der rampen geene voelt!
Alleen een doodsche schrik, die door uw leden woelt,
Geeft nog een weinig vuurs aan uw gewone zuchten ,
Daar u een naar gerucht, voor eige ramp, doet duchten!
Neen! eedle menschenvriend ! regschapen patriot!
Gij, die u niet onttrekt , wanneer een' grimmig lot
Den Vaderlande dreigt; die, vol van mededoggen ,
Uw hart tot God verheft, . en smeekt met schreijende ooges ,
Gij weet , dat uw gebed der Godheid niet behaagt,
Wanneer men werkloos zucht, daar 't land om bijstand vraagt!
Gij voegt bij uw gebed den burgerlijken degen,
En wacht , in 't heilgeloof, den Goddelijken zegen!
Mijn vriend! gij , die , aan 't volk, der Christnen godsdienst leert,
En 't spottend ongeloof , uit, onzen tempel , weert,
Gij leert den Christen ook zijn Vaderland beminnen -Wanneer 't de Vrijheid geldt — of sterven of verwinnen !Een lafaard preek de leer der vuige slavernij
Gij spreekt,de taal van 't hart -- en noemt uw burgers : VRo !
Uw hart.. . en 't regt des volks doen u die Vrijheid leerera :
Dit volk , dat Vaders mint, erkent geen opperheeren!
of zou ,',t een misdaad zijn, als gij van Vrijheid spreekt,
De liefde tot dit pand , in 's burgers harte , kweekt ?
o Neen! cle maatschappij, schoon I leerschzucht u moge doemen,
Zal ii, om deze taal, een steun der Vrijheid noemen!
Vaar voort , mijn lieve vriend! leer aan de maa#sclhappp,) ;
Hoe zeer 't een Christen voeg', dat hij een burger zij !
Ver-
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Vergeefs spant alles zaam, om burgers te verwinnen,
Die God en 't Vaderland yereeren CIA bemiunen!
111 3 1) F, IV DOOD V

JOHAN DERK,

BARON

VAN DER

CAPELLTN

TOT IDEN POL;
Gestorven den 6 Jurtj

i84.

C APEti.Ei-d gij zijt, uit dit leven,
Dan reeds in heerlijkheid verheven!
En nooit heeft u mijn oog gezien!..

Mijn oog, dat in de toekomst staarde...
Ach! waarom heb ik u op aarde,
CAPELLEN! niet slechts eens gezien?
Mijn hart, dat met die hoop zich vleide
Terwijl mijn oog van blijdschap schreiele,
Dat hart bezweek bij uwen dood!
'k Zeeg ademloos in 't stof ter neder:
En naauw voelde ik mijn leven weder
Of 'k voelde weder uwen dood I
Zoo drukt, in heete zomerdagen,
E'en eik, door 't bliksemvuurgeslagen,
De struikjes, in zijn' val , ter neer
Dc halfgeknakte spruitjes treuren;
Er schijnt er een zich op te heuren
Het valt, voor 't minste wiudje , weer.
CAPELLEET, die, met duizend rampen,
Voor 't oog van 't gansch heelal, moest kampen,
En immer overwinnaar bleeft!
Gij , die de vreugd der dwingelanden,
E
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De slavernij, door owe handen,
Geteisterd, voor u henen dreeft!
CAPELLEN ! moest de Dood u treffen!
Hier kan mijn lied zich niet verheffen.,

Maar zinkt , zoo als uw lijk, in 't graf!
Deed a dat wreede monster sueven,
daar uw hand het leven,
Aan Nedriand's. oude Vrijheid, gaf!

CAPELLEN!

o Dood! heeft dan het mecledoögen,
Nog nimmer uwe borst bewogen?
Gevoelde nooit uw hart eëii' schrik,
Wanneer gij groote stervelngen
Uw' dolk, its 't krimpend hart, moest wringeu
Hen zaagt in 't uiterste oogenbUk?

Mijn God! moest dan CAPELLEN sneven?
Hebt gij den Dood ten slaaf gegeven,
Aan 't vrijheid - hatende geweld?
heeft hij , ten dienst van slaafsche grooten
Den moorddolk hem in 't hart gestooteis Den man verraderlijk geveld?
o Neen I.Hij was van u gezonden!
CAPELLEN, door zijn hand ontbonden,
Geniet de hoogste Vrijheid nu!
Daar rinkelen geen slaafsche boeijen!
o God! ik voel mijn' boezem gloeijen!.
CAPELLEN !ware ik steeds bij u

een Engel sterkt mijn oogen
ik, zie
ik zie door 't blaau der hemelbogen
Wat grootsch wat luistervol gezigt!
Zie ginds die duizend hemellingen
Zij juichen zingende en omringen
CAFELLEN

met een godlijk licht!

BARON VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL.

hij komt'! . Hij komt!... al de Englen knilen!
Het kraken van zijn trotsche wielen
Is, als de stem van 't gansch heelal!
't Is JEZUS, 't hoofd der vrije scharen
Die mijn' CAPELLEN op de haren,
Een kroon der vrijheid drukken zal!
Gij , die bier laag. in 't stof gezeten,
Op Deugd en Vrijheid zijt gebeten
Ziet gij CAPELLEN'S zege niet?
Die zege is meer dan duizend kroonen!

Maar zacht... gij dorst CAPELLEN honeu..
Van u ontaarden zwijgt mijn lied!
Mijn Engel, daal nog eenmaal zieder Beziel mij, met uw' invloed, weder,
En sterk nog eens mijn zwak gezigt!
Daar stapt vorst JEZUS van zijn wagen...
Mijn God! wie kan dien glans verdragen,

Den glans van JEZUS aangezigt?
Waar ben ik ? .. ach! ik ben beneden!
In 't land, waar Deugd en Eer, yertreden,

Geketend gaan in slavernij
In 't land, waar wufte en' trotsche groote*
De Vrijheid, van heur' zetel , stooten De hoofden zijn der maatschappij!

o God! moet dan een vrijgeboren
Uw stem, in Zijnen 1o.ezem , smoren?
Geen vrij - geen edel WCZUfl zijn?
Ach! waartoe langer hier gebleven?...
Mijn Engel! voer mij uit dit leven!
ik wil bij mijn' CAPELLEN zijn!
Maar neen! indien ik nooit op aarde,
Den adeldom , de groote waarde

Der

69

BIJ tEIN DOOD VAN JOHAN DERI, ENL

van mijn hart, misken
Der menscheid
Wanneer ik, onder 't hevigst woolen
Des wreedsien Dwinglands, mag gevoelen,
Mijn God, dat ik uw schepsel ben:
Pan zal ik
schoon 't ook al snogt vreezen
Een groot - een waardig stervling cezen!
CAPELLEN! ik zal zijn als gij
En, moet ik enger kring bewonen
Ean ik mijn grootheid niet vertoonen:
'k Blijf, in mijn' omvang, immer vnu
En eens
mij zal cii e . dag ook dagen! Wanneer mijn ziel, van 't stof ontslagen
?

Be vrije onaterflijkheid geniet
CAPELLEP! ik zal u ontmoe ten ,
En u , vo&r Jszts troon , begroeteu
Dan zinge ik u een trotscher lied
Din aS Jul ij i$4 ',
—

DE DOGGERSBANK.
Een Zangstuk.
DE KL&GEPDE

-

VRLT!sEIfl.

H ela as i... helaas!.. . waar is mijn roem gebleven i
-

Waar is mijn magt, voorhenen zoo geducht?
Help God! - help God! - men staatmijnaar het leven!.
Waar is de Moed?
'is (Ian de Moed gevlugt ?
o Nederlandl mijn tempel was 'a heilig!!
Gij droogt de kling voor mijn gezag en eer!
Maar ach! ik hen , bij n, niet langer veilig!
Gij draagt de kling voor mijn gezag niet meert
DaaIt! Englen! daalt! en voert mij weer naar boveul
Help God! ik sterf!... hoe trilt mijn heiligdom.
Daalt! Englen! (laait! en voert mij weer naar boven!
Batayen h., ach I ... 't Bataafsehe yolk is stom.!
-

HE T
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V alt aan!.., valt aan!... valt aan! Bataafsche waterhelden!
salt

Het geldt mijn hoog gezag!
aan!.., valt aan !... vail aan! Bataafsche waterhldent
Verdedigt mijne. vlag I
Valt aanl laat nu uw donders hooren!
Vergruist der Britten overmoed!
Het uur der wiake is thans geboren t
Valt aan! laat nu uw donders hodren t
Vergruist der Britten overmoed!
Valt aan! .— herstelt mijn oude glorie t
Dat die , tot '5 werelds nacht , blijv' staan!
Dc Godheid daalt!. . gij krijgt victorie!...
Bataafsche helden! valt.., valt aan!

ZANG VAN MATROZEN.
Solo.

H oezee 1 . .. hoezee!... hoezee! wij zegepralen.
Daar deinst, daar deinst de Brit!
WTij zetten aan zijn heerscbzucht palen!

Ons Vaderland mag adem halen!
Daar deiust, daar deiiist de Brit!
cIlOTUS.

Daar cleinst, daar deinst dc Brit!
Solo.

Met grooter magt en meerder schepen
Dacht hij ons, in zijn nest, te slepen;
Maar wij , van Negrlands God verreid
Wij hebben, door heidhaftig pogen,
In werwil van zijn groot vermogen
Zijn' opgeblazen trots geveld!
Wij hebben, voor der volken oogen,
lien ouden roem in 't licht gesteld
13 11Cho
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Chorus.

Wij hebben, voor der volken oogen,
Den ouden roem in 't licht gesteld!
Solo.
Zoo moet Gods trouw ons immer blijken!

Hij deed den trotschn vijand wijken! Hij streed voor

't dierbaar Vaderland!

Hij streed voor

't dierbaar Vaderland!

chorus.
Solo.

Wij alien voelden 't Alvermogen!

Het sterkte ons in 't heldhaftig pogen,
En streed met ons voor 't Vaderland!
Chorus.
liet sterkte ons in 't heldhaftig pogen,
En streed met Ons voor 't Vaderland!
Solo.
Wij zin den ]3ritschen hoogmoed dalen,

Nerlands oude glorie-vlag!
Nooit zagen wij eén' blijder dag!
Hoezee! hoezee! wij zegepralen!
Nooit zagen wij een' blijder dag!
Chorus.
Voor

Hoezee! boezee! 'wij zegepraIen
Nooit zagen wij een' blijder dag!
Solo.

o Doggersbank! gij kunt getuigen,

Nerlands moed den trots deed buigen
Der heerschera van de zee!
Wij konden 't Britsch geweld bedwingen!
Wij zullen Nerlands glorie zingen!
't Heelal zing' met Orks mee!

Dat

-

Chorus.

Ncîrlaisds glorie zingen!
't Heelal zing' met ons met!

Wij zullen

Z It N G V A N M A r R 0 ZEN.

Solo.
De vrije vlag, blijve immer waaijen!
De vlag van 't vrije Vaderland!
ZooIang onze aardbol om zal draaijen,
Blijv' God de God van 't Vaderland!
Hoezee ! hoezee! wij zegepralen!
'Vij blijven meesters van de zee!
Ons Vaderland rna g adem halen l
Hoezee! hoezee l hoezee l

Chorus.
Hoezee l hoezee! wij zegepralen!
Wij blijven meesters van de zee !
On. ·Vaderland mag adem halen!
Hoezee! hoezee! hoczee!

D EPA

r

RIO T.

Yon allen heIden, die der Welt
.Ais ewige Gestirne glanzen ,
Durcli aile gegenden, bis an der Erde 'griinzen ,
o Patriot) bist du meinJield l

uz.

Voor u, regtschapen Patriot,
Voor u, die in het aaklig lot
Uw's Vaderlands wiltdeelen:
Voor u is thans mijn lier gesnaard,
o! Mogt ik nu een liedje spelen ,
Uw fiere .grootheid waard!

Schoonhehzuchtu heur lagen legt,
De trotschheid u haar gunst ontzegt,
Niels kan uw' meed verwrikke n:
Gij . staatvoor allen aanval pal:
Uw g'roote ziel zou niet verschrikk en ,
Bij 't sloop en van 't hecla!!

E
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DE PATRIOT.
De vloel der grooten is uw roem.
En, schoon men u een' muiter noem'

2

Gij vloekt de muiterije!
Ja, gij ontrukt der woede 't staal,
Doch sterkt het hart der maatschappije
Door uw heldhafte taal t

Geen Prins, hoe groot, hoe goed hij zij,
Mag, in een vrije maatschappij
Naar willekeur regeren!
Pit zegt gij. - Zou dit muitzucht zijis?
o Neen! die zou den Vorst verneren
Dan is de vrijheid schijnt

Gij, Patriot, gij leert en sticht
Doch' doemt het laffe kreupeldicht
Der vuige vaarzenlijmers;
Gij sehimpt niet op eeii' laffen toon,.

Maar siert die zenuwlooze rjmers
Met eçnc doornenkrooit.
Gij wikt en weegt, in uw verstand

liet ware heil van 't Vaderland;
Dit zoekt gij te betrachten.
De waarheid stiert uw tong en veer;,
Eu ziet ge u van den nijd verachten,
Die laster is w eer,
En is en hardstede en altaar,
Is 't Vaderland in doodsgevaar
o! Dan veracht gij 't leven t
Dan juicht gij in den bangsten noodl

En zoekt, door waren moed gedreven,
De vrijheid - of den dood t
o Patriot l'de vrije staat
oemt 11 zijn' steun en toeyerlaat,

DE PATRIOT,
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Den wellust aller braven!
Uw naam, in eeuwig diamant,
Op 't allerkunstigste uitgegraveu,
Siert heuren haiskarkant!
Ach, werd, tot 's werelds jongsten dag,
Dc Nederlandsche glorieclag
Beschermd door Patriotten!
Dan bleef, in dit Gemeenebest!
Schoon zelfs de hel mogt zamenrotten!
De Vrijheid steeds gevest!
AAN EENEN

VERRADER DES VADERLANDS.
as nacht, toen u uw moeder baarde
Een nacht, zoo zwart als immer was;
Een beer van helsche geesteb waarde
't Gevogelt liet een naar gekras,
Door 't a akli g wOud, tot driemaal, hooren,
Dc zee werd woedend, klotste cii sloeg,
Pat zelfs, tot in de hemelkoren,
Den englen schrik in 't harte joeg!
Uw moeder zag ri - en het leveis
Ontvlugtte aan heur benepen hart!
stond te beven Uw vader schrikte
Zeeg neirverwonnen door de smart,
Wanneer een stem, gelijk een donder,
Klonk door het huis , dat n ontving
Dat elk zich van dit kind afzonder'!,.
a Natuur wroclit bier een' atetling!
a Zij heeft hero , tot een straf der olken,
a In 'a hemels rimmigheid, gebaard
a Dc suoodste geest uit 's afgrouds kolLen
a Zal hem geleideis op dese aard!
a Hij zal zijn Vaderland verraden

't

,
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De Vrijheid trappen op de borst!
)) Geen goud zal ooit zijn ziel verzaden,
» Die steeds naar meerder schatten dorst!
» Hij zal, kan 't slechts zijn heblust voeden,
a Een vuige slaaf der Vorsten zijn!
»Waar hij onschuldigen ziet bloeden,
» Daar zal zijn vreugd en wellust zijn!
Zijn gansche ziel zal valschheid wezen!
a Zijn mond een kerker vol bedrog!
a Zijn helsche ziel zal niemand vreezen;
»Steeds juichend denken: 'lcwerke nog!...
«Gij zoudt vergeefs zijn werking stören!
» Vergeefs is hier een forsch geweld!
a Tot ramp voor 't Vaderland geboren,
Is hij ten vloek des volks gesteld !"
Verrader! monster! vloek der aarde!
Vernederd schepsel der Natuur!

Gods wraak, die u tot heden spaarde,
Verdelge u eens door 's hemels vuur t...
Maar neen!
zij doe u slechts beseffen,
Hoe gruwlijk uwe daden zijn:
Geen bliksemvuur kan feller treffen
Geen donder meer verschrikkljk zijn!
Dan zal uw ziel zich krimpen, wringen,
Gevoelen wat haar wezen is!

En, in die felle folteringen,
Gevoelen wat de Godheid is!
De jongste dag, die ooit zal dagen,
Lees d.-in nog op uw aaklig graf:
a Hier ligt de vloek van vriend en magesi,
» Die 't Vaderland den doodsteek gaf!"

LI
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VLISSINGSCHE MEDEBURGEREN.

G ij wilt dan ook, in 't eind, de stern der Vrijheid booren,
En gespt, vol eedien moed, het slagzwaard aan uw zij!
Mijn broeders, vaart dus voort! laat niets uw' ijver storen!
Opdat uw dapperheid geen blijk van lafheid zij!
Zijt gij nog 't oude volk, dat Sptrnjes magt trotseerde,
En 't eerst der Dwinglandij een' wissen doodsteek gaf;
Haar knechten van den muur, en uit de poorten weerde,
En schudde 't stalen juk van zijne nekken af?
Zijt gij die helden nog? zijt gij nog Vrije Zeeuwen,
Wier naam, in vroeger tijd, op alle zedn gedacht;
Wier onverschrokken moed, door al de volgende eeuwen,
De grootsche stof zal zijn van 't juichende gerucht?
Zijt gij 't, die 't Vaderland een' RUITER hebt gegeven,
Wiens naam de vijand nog, met schrik en eerbied, noemt;
Dle, uit den laagsten stand, in 't hoogst gezag verheven,
Bij zijne haters zelfs, gevreesd was en beroemd?
Volgt mij , mijn broeders, volgt! ziet daar die kleene woning!
1)aar zag die groote held lzijn eerste levénslicht!
Een trotsch gebouwd paleis - de zetel van een' koning,
Moog grootsch en heerlijk zijn, voor 't schemerend gezigt:
Mij treft dit needrig huis , veel meer dan trotsçhe zalen!
gevoelt gij niets, als gij die Woning ziet?
En gij?
Terug!
schoon ge, in dit land, een' vrijen am moogt halen;
Gij voelt den zeeuwschen moed, 'de zeeuwsche grootheid niet!
Drinkt ge uit de laanwe bron, dier laffe, vuile zeden,
Wier flaauw en walglijk vocht het vuur der ziel verdooft
De vaardigheid en kracht, aan vastgespierde leden,
Aan 't edeIste gelaat zijn edeiheid outrooft?
Zou een verwijfde tooi , aaii mannen, meerbehagen,
Dan, vaar4ig afgerigt, het zware krijgsgeweer,
Voor 't Jiève Vaderland - voor onze rust, te dragen?
Hij, die hier aaralen 4urft, bezit noch moed, noch eer!
Maar
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Naar neen! ik zie het vuur der vrijheid in uwe 9Ogen,
Gj zijt nog niet ontaard van 't oude zeeuwsche blued!
Eu, spot een kleen getal van slaven met uw pogen;
Die-laffe spotternij geeft vuur aan uwen moed!
Mijn broeders, laat geen wrok, uit dweeperij, geboren.
Verbonden aan 't belang van slaafsche vorsten-min,
13 immer, in den loop van uwen ijver, storen:
Die wrok heeft doodlijk gif, voor uwe Vrijheid, in!
Pat vrij, en dol, endom , een wreevie liuichlaar woede
Hij vloek den braven man , die aiders denkt dan hij!
Gij neemt, o lieve God! uw schepsien in uw hoede
Wie waarlijk deugdzaain is, dien staat gij immer hij!
Wij alien staan gelijk, wat godsdienst we ook beljden,.
WT anneer 't ons Vaderland, en onze Vrijheid geldt!

Of zou een leerbegrip ons hincireil in het strijden?
Bepaalt een kerkgeschil de grootheid van een' held?
V e rb -a nt dien ouden wrok, mijn waarde stadgenooten!
Gevoel.t uw menschlijkheid, en kent uw groot belang!
Zoudt gij de Dwinglandij van uwen grond, verstootn,
En voeren., in uw hart, den snoodsten zieledvang?
o Neen! een eedler drift doet thans uw' boezem gloeijen!
De liefde , voor 't belang van 't lieve Vaderland,
Doet, met een sneller drift, u 't bloed door de aders vloeijen
En geeft u zelf het zwaard der vrijheid in de hand!
Laat nooit dit blikkrend zwaard u uit de vuisten wringen!
Ziet gij de Tweedragt niet, die, grijnzend, op u loert?
Mijn helden, laat haar nooit, in uw geleedren, dringen
Uw Vrijheid valt in 't zand - uw hoop wordt weggevoerd!
Uw Vrijheid 1.zoudt gij ooit uw Viijlieid overleven?
De Vrijheid, die alleen ons leven 't leven geeft?
Eer moet gij door 't geweld der woeste golven sneven
Eer , op den zecuwschen grond , die lieve Vrijheid sneeft!

Met welk een schoone morn hij 't aansigt moog bedekken
Hoe vleijend ook zijn tasi van zijne lippen, vliet'
Die ii , door zijne list, der waapoing , poogt te onttrekken
en acht uw Vrijheid niet!
Hij is een slaifache ziel
Ge
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Gelijk, wanneer de zee, gebeukt door forsche winden
Met donderend geweld, op uwe muren breekt;
Uw schoone, fiere stad , in werwil van de winden
En golven , 't vrolijk hoofd, door zwarte wolken, steekt:
Zoo moet, hoe 't immer ga, uw fieriieid niet verwiikken;
Ofschoon een vuige haat op uw geleedren woed' Niets moete uw dapperheid, uw edel hart verschrikken;
Die dorens van 't geweld zijn prikkels van uw' moed!
Dan moge een vreemde magt uw stranden vrij genaken Het binnenlandscli geweld heff' vij cen moordkreet aan Mijn broeders, zoo uw arm de Vrijheid wil bewaken
Zoo gij eendragtig zijt - xvie zal u wederstaan?
Ach! mogt ik dan , met u, in de oorlogskuust ervaren,
Ook strijden aan uw zij, bij 't nopen van den nood!
Wie ook lafhartig beve , in heete krijgsgevaren Ik tart, voor 't Vaderland, met uwen moed, den dood!

K R IJ G S - L I E D.

Is ooricag! gcijpt dc wapens aan!
De trotsche Josapu komt!
Wij zullen zijn geweld weérstaan,
Wanneer hij hij ons komt!

't

Zijn trotschuieid zag op 't Vaderland
Als op een stofje, neêr:
Welaan! de sabels in de hand!
Zijn trotschheid moet ter neer!
Hij dacht, dat hij maar eischen kon,
Dat Neriand alles gaf:
Maar neen! onze oude moed verwen,
En sloeg zijn eischen af!
Na rukken reeds zijn benden aan!
Doch niets verzette u' moed!
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Gij moet dat woest gespuis verslaan,
Of smoren in uw bloed!

Wie aarzelt is geen Batavier -

Dien eedien naam onwaard!
Besloten, moedig, trouw en fier,
Dit was der vaadren aard!
` t Is oorlog! grijpt uw krijgsgeweer!
De Godheid staat u bij!
Dan zinkt de trots van JO5EPR neêr!

En gij blijft immer vrij!

DE VADERLANDSCHE JONGELINGEN.

Wij leven voor ons Vaderland!
Dit zegt ons brandend hart;
Hem, die zijn Vaderland versmaadt,
Verachten we in ons hart!

Wij dragen, aan de sterke heup,
Een scherp en blinkend zwaard;
Wij dragen, voor ons Vaderland,
Dit breede, scherpe, zwaard!

Ons oog lacht met een' zachten blik;
Doch, worden wij gesard,

Dan bliksemt ons ontzaglijk oog,
Den schrik in aller hart!
Wij volgen, op der vaadren spoor,
Den weg der oude deugd;
Geen zeden van een ander land,
Ontsieren onze jeugd!
Wanneer, bij een gering onthaal,
Wij zaaien vrolijk zijn,

om
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Dan schenkt een gulle matigheid,
Voor ons, een cedien wijn
Dan staan wij alien plegtig op,
De beker in de hand,
En drinken, op het duurzaam heil
Van 't lieve Vaderland!
Dan voelt, dQor eedien wijn verwarmd,
Ons hart nog meer den gloed,
Die ons den boezem, voor 't belang
Der vrijheid, gloeijen doet!
Dan zweren wij elkander trouw,
Met uitgetogen kling
Dan zwelt een traan in 't vurig oog
Van eiken jongeling!
Dat vrij een's vijands magt verschijn'!
Wij zwoçren onzen eed!
En smaad, en vloek, vervolgen hem,
Die ooit dien eed vergeet!

SLA G-Z A N G.

D aar rukken 's vijands benden nu
Doidriftig op ons aan!
Komt broeders, laat ons zijn geweld
Kloekmoedig tegen gaan!
Wie is hij, die zich 't bevend bait,
Door yreeze , voelt bekneld?
Die werpe vrij zijn wapens neêr,
En vlugte van het veld!
Hij viugle naar zijn echtgenoot

Die hein gewis veracht!
Tet

SoSLAGZANG.
Terwijl het gansche Vaderland
Van ons, de zege wacht!

Van ons! o broeders! ja, van ons
Wie brandt niet naar den strijd?
Ruk, vijand, nog gezwinder aan
Zoo gij heidhaftig zijt!

Zoo digtgesloten wachten wij,
Den schok, kloekmoedig, af,
Pit veld zal ons verwinners zien
Of strekken tot een graf
o Broeders, vreest niet voor zijn magt,
Hoe forsch, hoe groot die schijn'!
Zou God„ den Nederlandschen moed,
Niet, tot een helper, zijn t
Dat voelen, ja, dat voelevi wij,
o BroedeTs, in ons hart!
Dc Godheid gaf on zelf dien moed,
Die onzeta vijand tart!
Daar geeft hij nu den eersten schoot!
Komt, broeders, aan den strijd!
En toont, tot aah den laatsten snik,
Dat ge onverwinlijk zijt!

AN VLISSINGEN.

M ijn Moederstad, ik wijde an u mijn lied,

Een lied van ui - gij zult mij g unsti g hooren!
Ge ositze g t die eer aan eenen, dichter niet,
Uit uweu schoot g eboren!

De dankbaarheid heeft zelf mijn Her hesnaard
En 't vuur der kunst in mijne borst doen gloeijen
's Lands

81

AAN VLISSINGEN.

's Lands Vrijheid u, mijn Moederstad, zoo waard ,
Doet mijne verzen vloeijeu !
o Kindsche tijd , ik denk aan u met vreugd !
Gij leerdet mij reeds VLISSING S grootheid kennen -En 't spelend hart van mijne teedre jeugd
Der dapperheid gewennen!
'

Nog klopt mijn hart met een verhaasten slag -Nog gloeit mijn wang — een siddring schudt mijn leden,
Wanneer ik denk , aan 'dien beroem den dag,
Toen ge u hebt vrij gestreden !
Geen eedler trots heeft ooit mijn hart bezield,
Dan toen uw feest der Vrijheid elk deed l)laken;
Mijn kindscue vuist de blanke sabel hield,
Om voor uw vlag te waken I
Toen wist ik niet wat mij de borst bewoog,
Wat soms mijn wang deed gloeijen -- dan verstijven
Of welk een kracht de tranen uit mijn oog

Deed langs mijn wangen drijven !
Toen zwoer mijn hart alreeds der Vrijheid trouw!
Mijn grijsheid zelfs zal op dien eed . nog roemen!
Mijn stervend hart zal nog op deze trouw
En op zijn vrijheid roemen!

Die Vrijheid blijv' , mijn Stad , u immer bij
Zij brak het juk, dat op uw schouders drukte ,
Toen ge , op den wenk der Spaansche Dwinglandij ,
Lafhartig nederbukte !
Mijn Vaderland stak , zuchtend , 't matte hoofd
Ten hemel op -- en zag u zonder banden!
Daar voelt zij 't vuur der Vrijheid, reeds verdoofd,
Weer in haar' boezem branden!
F

zij
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Zij voelt dat vuur —• en schudt heur kluisters af!
Men zegt, dat zelfs, bij 't rammelen dier boeijen ,
De. Dwinglandij een bange noodkreet gaf --En vloekte op N eêrlands boei] en !

Toen schoot Gods vuist een' zwaren bliksemschicht!
De Dwinglandij stoof bevend , gillend , henen!
Daar staakt ge uw hoofd, gehuld in ' godlijk licht,
Door onweerswolken benen!
Blijf eeuwig vrij mijn dierbre Moederstad!
Eer gij u ooit in ketenen ziet klinken,
,

Moet

ge in dien stroom , die uwen muur bespat --Moet ge in die zee verzinken!

DE VADERLANDSCHE VROUW.

I k ben uit Neerlandsch bloed g eteeld!
Mij klopt een Neerlandsch. hart!
Dit hart verkiest geen' fransc yen tooi
Voor Nederlandsche deugd!
Zag mij mijn lieve moeder nog
Zij zou niet blozen ... neen!
Zij zou, in mijne hinders zelfs,

Haar eigen beeld nog zien!
Haar voorbeeld heeft mijn ziel. gevormd,
Voor Godsdienst en voor Deugd.!
Mij streelde, in schaduw van heur hand,
't Onschuldigste vermaak!
Ik dartelde op het veld der jeugd,
En kende geen gevaar;
Tot zij , op 't lagchend veld der jeugd
Mij Benen afgrond wees:
X11 ï t1
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Mijn kind, dus sprak zij,

de7e

kuil

Is 't aaklig graf der Deugd!
Verleiding voert de olinoozelheid,
Al dartlend , in dien kuil

o Hemel! 'k beefde en loo,; , verschrikt,
Mijn moeder om den kals! —
Bukt dan verleiding ooit een kind,
Der moeder, van den hals?
De liefde gaf mijn teeder hart
Een' trouwen echtgenoot!
'k Bemin hem! -- en mijn laatste suil
Zal voor mijn' éga zijn,
Geen rijkdom heeft mijn keus bepaald
Zijn deugd verwon mijn hart!
Ik las , in 't mannelijk gelaat,
Den eedlen Batavier!
Wanneer , in 't lieve Vaderland,
De stein des oorlogs brult,

Dan gesp ik zelf mijn' echtgenoot,
liet glinstrend zwaard op zij!
Dan zwicht mijn teédre huwlijksiuin ,
Voor een nog eedler drift:
Ilan klopt azijn hijgend , bevend , hart
Voor 't lieve Vaderland!
Dan zeg Ik. tot mijn teeder kroost:
Daar gaat uw vader hein!...
Ligt ziet gij hem , mijn teeder kroost!
Ligt ziet gij hein niet weir! ,-Mijn zoon ! indien uw valer sneeft
Gij zult lijn v roker zijn!

d--
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Uw arm verkriige een forsche kracht!
Uw hart een' eedsen moed!

De Vrijheid is het dierbaar pand,
Waarvoor uw vader strijdt!

En, schoon uw vader voor haar sterft --^
De Vrijheid leeft voor u!
Mijn zoon! indien uw vader sneeft —

Gij zult zijn wreker zijn!
i-ie Vrijheid roept: welaan! mijn zoon

Wree k gij uw's vaders bloed!
Maar, hemel! zou mijn teeder hart
Bestand zijn voor dien slag?
Zou ik mijn' zoon — mijn' echtgenoot,.
Ten prooi des oorlogs, zien?
o Neen! ik voel thans , meer dan ooit,
De sterke kracht des bloeds ! —
De kracht der teedre huwlijksmin ! .. s
Mijn bevend hart bezwijkt! --

TIerleef ! herleef! mijn teeder hart!
t ij zoudt niet edel zijn!
Helaas! ik leef in Nederland
En zon lafhartig zijn!
Lafhartig?.... neen! mijn echtgenoot !.
Wanneer de Vrijheid wenkt
Vergeet.... 0! neen! vergeet mij niet!
Maar volg, als Vrijheid wenkt!

Mijn ziel verfoeit de slavernij
Zij schat dc vrijheid hoog'.
maar ach! .... ten koste van uw blond!
Ja! volg, als Vrijheid wenkt!

TiE' VA DER LANDSCHE VROUW.
OO

ooit , in 't lieve Vaderland

Dc stern des ooriogs brult,
o God! sta dan 'der Vrijheid bij! En sterk mijn teeder hart 1

AAN MIJN VADERLAND

G enoeg, mijn Vaderlandl ik heb voor u gezongen
'k Leg nu mijn teedre her, aan uwe voeten, -neêi!
Die her, door Zelfbelang, nooit aan mijn vuist outwroflgett!
Leg ik, mijn Vaderland, nu aan uw voeten neêr!
Klonk soms een valsche toon uit mijn gespannen snren;
't Was dan, wanneer mijn hand mijn hart niet volgen kon,
Wanneer de zucht voor u - en 't vuur van mijne jaren.,
Met -een vereende kracht, mijn' boeae-m overwon-!
De zucht tot roem bestujirt al vaak der menschen daden,
ik heb heur' prikkel ook, in mijne borst, gevoeld:
Maar, 't is mij eer genoeg
ik eisch geen 1au'wcrbIaln
Zoo slechts een cedle ziel mijn zancn ' heeft gevoeld.!
ja! 'k zag een- eedle -ziel, getroffen door 'mijn zangen,
-

-Ontvonkt door -heihi -vuur, voor 11 mijn Vaderland1v
ik zag een 'heldr-e traan afrol len lang-s die -wangen.,
Wier gloed het vuur vertoont, dat, in den -boezem,, brandt`Toçn sloeg mijn jeugdig hart, door di-t gezigt 'bewogen
-

Met eeu' verbaasten slag., in de opgezwolle-ti borstl

'Toen rolde een vrengdetraa-n uit mijn verduisterde oogen,
k Wis, in dat oogeubhik, -veel grooler dan een jorstt
Ach! -zoo t mij waar vergu'nd, om meer voor u te zingen,
Dan nam mijn -hand w-elras 'heu-r dierbaar speeltuig wedr:
idaar l mijn bestemming weiikt, en voert -me in andre kri-ngmi;
'k Leg dan mijn teedr-e lice, -aan uwe voeten ,
lig daa-r dan nu, mijn lice, -o 'hlijdschap va-ii mijn -leven!
Gij zijt niet -meer mijn troost in aakI-ige -eenzaamheid'
1

'Mijn hand zal nu niet meet, -op - uwe snaren, beven!
Paar gij de t'ranenvangt, die ' t oog, -vail 'bljdsc'i-iap, -cl'inei-t!
i i, daar, mijn lieve hei door Vrifheid mij gtschonken,
Eu door de gulle hand va-n vrouw Natuur heauaardJ
-
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AAN MIJN VADERLAND.

Gij hebt , niet zonder eer, in -mijne hand , geklonken! —
Uw klank , niet zonder roem , ,met aslijn gezang , gepaard!
't Is waar, een grootscher zang kan ligt m*;n kunst verdooven ;
Maar, 'k heb de taal van 't hart gezongen in mijn lied!
Een ander - ga mijn' zang , in trotscher kunst; te boven:
Hij overtreft mij toch in ronde opregtheid niet!
Mijn speeltuig! 't is genoeg 1 --- ik leg u schreijend neder! --

Met u , helaas! de bron van 't zuiverste vermaak!
En, schenkt een weiflend lot u immer aan mij weder,
Dat dan nog 't zelfde vuur in mijnen boezem blaak'
Dan zal, mijn Vaderland, schoon mij een last van jaren,
Qp mijn' onzeekren weg, gebukt, gekromd doe gaan, --Dan zal mijn stramme hand nog trillen op de snaren,
Voor u, mijn Vaderland, nog blijde toonen slaan!
En leg ik , afgesloófd, dit kommervolle leven ,
In de armen van den Dood, gerust, blijmoedig a^:
Dan zal ik, stervend , u mijn speeltuig wedergeven :
Hang dan = mijn Vaderland! dit speeltuig op mijn graft

AAN DE VRIJHEID. (*)
(Een Fragment.)

o Vrijbeid ! onwaaardeesbaar pand!
Beschermster taan, mijn Vaderland,
Den patriotten heilig:
Helaas! in dit gelukkig oord,
Wordt ge in uw heiligdom gestoord ,
Zijt gij niet langer veilig.
Wie voor uw regten spreekt en waakt,
Voor u in eedie gramschap blaakt,
Wordt
() Het is aso ;eIijk, dat dit stukje in een or ander Tijdschrift zij afgedrukt. Wij hebben tiet echter nergens aangetroffen.

AAN I)E VRIJHEID.
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Wordt schandelijk gelasterd.

Men :noemt hen muiters, door wier raad
't Belang des Lands ten gronde gaat , -'t Bataafscf w Volk verbastert.
Wie de eer van uw gezag bepleit,
Is voorspraak der losbandigheid,
Hem durft men schandlijk honen.
o Vrijheid ! onwaardeerbaar pand!
Zoudt gij' dan in mijn Vaderland
Nog langer veilig wonen?....
Ga, dierbre Vrijheid, ga! ei, ga!
Elk Vaderlander volge u na!
Laat u niet overheeren!
Dan moge een Vorst dit vuig geslacht,
Dat u in 't aangezigt veracht,
Naar willekeur regeren. Een volk, dat gouden kluisters mint ,
Zijn roem in 's heerschers grootheid vindt, -Dit volk kan u niet eeren.
Gij, Vrijheid! zijt 's Bataven eer:
Hij wil, hij kan geen ander heer,
Dan u, o Vrijheid! eeren.

VLISSINGEN. (*)
Wie rukte 's vijands juk heldhaftig van den nek?
Wie dreef de Spaansche Vloot grootmoedig van zijn stroomen?
Wie kon des vijands trots door • heldenmoed betoomen?
Wie brak de ketens van het slaafsch gesloten hek?
't Was 't strijdbaar Vlissingen, dat in liet klein bestek
Van zijne muren had met fierheid ondernomen ,
Om
(k)

Vermoedel ijk van den jare 1776•
E,
4

1{ 5VLISSINGEN.
Om Spanje's dwinglanclij te fnuiken , intetoomen ,

En zich te ontlasten van die hatelijke vlek!
Wat blijft de naneèf aan die vaderen verpligi!
Men roem' mijn Vlissingen in eeuwig heldendicht!

Men mág op oudren dain, op onze vrijheid brallen.
Zoo haalt die Maagd weer aém, na zwaar te zijn gedrukt.
Lang zing de Vlissinger , door 't heldenfeit verrukt,
Dit Vlissingen joeg 't eerst den vijand uit zijn wallen !"

AAN DE VADERLANDSCHE MEISJES. (*)

V ergunt mij, schoone meisjes,
Beminnelijke schonnen,
Voor u een lied te zingen!
Gij woont ook, lieve meisjes„

In .Neerlands vrije streken.

U, immers, gaat het welzijn
Van .Nedrland ook ter harte?
Of zoudt gij ongevoelig
Voor Neêrlànds rampen wezen?
Wat zeg ik? — ongevoelig?
Gij, schoonen ! ongevoelig?...
Dat kunnen trotsche mannen,
Maar nimmer meisjes wezen! —
Ja , schoonen! zulke monsters,
Zoo stug en ongevoelig ,
Onteeren onze kunne!

iNog meer dan ongevoelig
Zijn vele snoode mannen !
Zij juichen om de rampen
T an 't Vaderland , en trachten
`

Die rampen te vergrooten.
-Zij dragen Britsche harten

Tn
) Zoo dit al ergens in openbaren druk mnogt bestaan, wij ten mieste
bezitten Let alleen in een los, hoewel gedrukt, blaadje.
(1

AAN DE VADERLAND SCHE MELSES, 12,9

lii Nederlandche boezems.
Lafhartigheid en baatzucht,
En 't redeloos vooroordeel,
Zijn bronnen hunner snoodheid.
Beaiinueljke meisjes 1

Ai, laat u nooit verleiden
Door zulke laffe mannen!
Is hunne opregtste liefde
Wel beter dan verleiding?
Hoe zouden ze u beminnen,
Die 't Vaderland yerachtezi? floe zouden ze u getrouw zijn,

Die 't Vaderland verlaten?
Die 't Vaderland verraden? Neen, teedre, jonge schoonen!
Gij kunt geen' man bentinnen,
Die 't Vaderland durft haten
Veracht die vuige monsters!
Zoo blijft uw teeder hartje
Den Vaderlande heilig!
Veraclit hen, lieve meisjes!
Misschien dat zij ; getroffen
Door afkeer en verachting
Van Vaderlandsche schoonen,
Wear 't Vaderland beminnen,
En eeawig trouwe zweren! o Lieve, schoone Fiaris!
Mijn FILLIS, mij zoo dierbaar!
indien mijn jonge boezem
Niet immer, door de liefde
Voor 't Vaderland, blijft gloeijen!
indien ik ooit ontaarde
Van Va&erlandsche fierheid;

Dan moet gij , waardste FuLls
Dan moet gij mij verachteri!
Mij uit uw hartj.e stooten! i)su moet gij mij vervlocken 1!
\
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KAPERS

14

I E D.

K omt, fluksche jonge knapen!
Waartoe zoo lang gebeid?
't Is nu geen tijd van slapen,

Nu 11(eerlands handel schreit
Welaan! laat alles varen,
Begeeft u mede _in zee!
Wij maken op de haren
I)en trotschen Brit gedwee.

,

Wij gaan als andermalen ,
Volvrolijk van den wal;
Wij gaan een prijsje halen,
Dat ons wel vetten zal.
De Ylissi nger (*) is 't baasje ,
Hij Maakt den schoonsten buit.
Komt, drinken wij dit glaasje
Op zijne welvaart uit!

... .

De ronde en stoute Zeeuwen
Zijn Kapers uit den aard,
En trots de kloekste leeuwen,
Voor geen geweld vervaar d. -a—
De kaperij moog schijnen
ren kind van (de) Eigenbaat,
Zij doet den vijand kwijnen,
En sterkt den veegen Staat.
floe! zouden 'wij gedooggin ,
Dat 's vijands overmoed
Zich met het groot vermogen
Van onze welvaart voed'?
Neen, wie dit wil verdragen,
Die heeft noch moed noch eer.
Wij
(*) De naam van het Kaperschip.
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Wil zullen 't ha je wagen,
En halen alles weer.

De prijzen, die wij Vatten,
Zijn (de) o l ze in eigendom;
Wij halen Neerlands schatten
Maar van den Brit weerom.
Ja Britten! gij moogt beven;

Al uw gestolen buit

Moet ge aan ons wedergeven
Tot aan den laatsten duit.
Komt , fluksche jonge knapen i
Waartoe zoo lang gebeid ?
't Is nu geen tijd van slapen ,
Nu Nedrlands handel schreit.
Welaan laat alles varen t
Begeeft u mede in zee!
Wij maken op de baren
Den trotse-hen Brit gedwee.

A, A N MIJNE VADERLANDERS.

D

at nu der vad'ren moed in Neerlands volk ontgloei',
't Aloude heldenbloed door kronklende aders vloei'!
Men dreigt den vrijen leeuw, baldadig, aanteranden.
l 'len. dreigt!... dit doe alleen uw dapperheid ontbranden
't Besef van uwen moed , weleer zoo hoog geducht,
Doe u grootmoedig zijn in 't klatrend krijgsgerucht
Vi "ie t, Vaderlanders, vliegt! bemant uwe oorlogsvloten,
B3eteugelt nu den drom der trotsche bondgenooten
Deukt aan die Braven , die weleer , aan 't Britsche strand,
Den standaart zwaaiden van ons dierbaar vaderland.
Denkt .... maar 't is reeds genoeg: ik zie uwe oogen blaken
Van edel heldenvuur. a Gij zult dit Land bewaken
« Met onverwrikbren moed." Ik zie den forschen Zeeu ii ,
't Al dreigende geweld, als een verwoede leeuw,
,

Be-

92AAN MIJNE VADERLANDERS.
Bestrijden op den rug der schommelende baren.
Hoe gloeit, hoe klimt zijn moed , hij 't groeijen der geva!'en!
• Men strijdt! - men zegepraalt! - TriomfJ de vijand viiigt
• Triomf, mijn Vaderland!" - wergalmt door al de lucht.
0 dierbaar Vaderland! hoe kunt gij mij bekoren!
Hoe zoet is 't mij, de klank van uwen naam te hooren!
Gij brengt mijn ziel in viur. - Ja, deze zelfde hand
Zij aan uw' dienst gewijd, mijn dierbaar Vaderland!
Nog d ens, mijn Helden, vliegt! hemant uwe oorlogsschepen;

Gij ziet de koopvaardij van schrik in 't hart gegrepen,
Zij smeekt uw' bijstand; vliegt! dat uw gevreesde kling
Den dollen overmoed van AThion bedwing'!
Zoo waarlijk wille' God , de vorst der legerbénden,
Zijn hulp en bijstand ons, van boven, nederzenden!
Hij, zelf een krijgsgod,' heeft zoo menigwerf voorheen,
Aan 't spits van Nedriands beer, des vijands trots bestien
Bataven! hoe moet dit uw' moed 'en ijver wekken!
't Herdenken aan die hulp moete u ten spoorsiag strekken!
Het treft u?... , ja, ik zie 't; uw vloten zijn bemand.
Gij rbept eenparig uit » voor God en 't Vaderland!"
(i8i.)

DE VLOOT IN ZEE.

T

riomf! een blij gerucht
Verspreidt zich door de lucht:
a De vloot der Batavieren
Is eindelijk in zee
a Gausch Nederland zeiit med
a De Vrijheid vlecht laurieren"
Te lang getergde moed
Wordt eindelijk verwoed,
En kent noch mai*t noch palen..
Nu zal ons heldenheer,
is zal s Lands kwijnende eer

Jens ruimer adem halen.
U C-

DE VLOOT IN ZEE.
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De Noorder - oceaan,
Die Neerlands oorlogsvaan
Met eerbied steeds beschouwde
Toen 't forsthe zeegezág,
Verknocht aan onze vlag,
's Lands welvaart tempels bouwde
Die Noorder-oceaan
Zal Nedriands oorlogsvaan
Op 't gulst verwellekomen;
Hij zal , niet. meerder spoed,
Zijn dartelenden vloed
Naar onze kust doen stroomen!
Na plegtig tempelwaart,
Door e'e'ndragt zaaingeschaard,
Om Nedriands God te smeeken!
Thans is de vloot inzee;
Nu tal geen vuurge be
Gods grimmigheid ontsteken.
Smeek, o mijn Vaderland!
Smeek gij, dat 's llemels hand
Uw kleine vloot behoede!
Dat liefde voor uwe er
In 't wrokkend waterheer
Het gloeijend krijgsvuur voecle t
Ai, smeek ! de Godsdienst smeekt;
Uit 't oog der englen leekt
Een traan van mededoogen.
Uw kroost , zelfs (lat U haat,
Die kankers van den Staat,
Zijn met uw ramp bewogen!
Tt iomf! uw boezem gloeit,
Uw smeekend oog besproeit
I)en
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Den grond met heete tranen.
Uw bede is reeds verhoord
God stapt aan ?- eerlands boord, --^
Strijdt voor uwe oorlogsvanen.
Triomf! mijn Vaderland!
Beschermd door zijne hand
Zult ge immer zegepralen ! --

En , hoe het ga of keer
Uw afgefolterde eer
Zal ruimer adem halen!

DOGGERSBANK.

T riomf! mijn Vaderland! uw Zeeleeuw slaat aan 't brullen r
Hoe brandt zijn vlammend oog! De Britsche zeen► agt beeft,
De kracht van zijn gebrom zal 't al met schrik vervullen,
Wat, in het plondernest , van Vr `aards rijkdom leeft.
Nog klopt het Neerlandsch hart voor haardstede en altaren
Getuige ZOUTMAMS moed, waar Britsche magt. voor zwicht.
koor God en 't Vaderland! Bataafsche helderischaren!
Zoo blink' Bataaf sche roem tot 's, aardrijks jongste licht
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AAN MIJNE VRIENDEN.

A

ls wij, op den weg des levens,
Aan den kant van 't stille water,
In een koele schaduw rusten;
Als de lieve zuidewiudjes,
Dartlend, door mijn lokken, spe!eu,
En der bloemen frissche geuren,
Door de zuivre lucht verspreijen;
Dan gevoel ik al den wellust,
Dien Natuur mij doet genieten
Maar , hoe groot , hoe onuitspreeklijk
Wordt die wellust, lieve vrienden,
Daar we, in ons vereenigd harte,
Dièn gevoelen en bezìngëni
Als de stormen uit het noorden,
Buldrend, door de booinen, gieren,
Ons, den scherpgepunfen hagel,
In 't gebogen aanzigt drijven;
Als een ratelende donder,•
Met de forsche stem der windei,
Ons bet jeugdig hart doe ruim;
Als het opgezette water .
Erutsend, spoelt, hugs onze vegen,
Ons j onzeker, voort doet hij gen;
Dan , mijn vrienden, stroomt vertrooating,
Uit uw hart , in mijnen boezem!
Dan zijn mij uw gulle blikken,
Zonnen, die mijn ziel verheugen!
Lie..

PAAN

MIJNE VR1ENDEi

Lieve vrienden, reisgenooten,
Als Ik eens, vermoeid van 't wandlen,
Aan uw zijde, neêr zal zij gen,
En de Dood mijne o&geu sluiten,
En mij zachtkens zal doen slapen
Dan, mijn vrienden, voert mij, slapend,.
In een stil en eenzaam boschje
Ziet gij daar twee digte boomen,
Die elkander als omhelzen;
Geeft mij, onder deze boomen,
Dan een stille, zachte, rustplaats t
En, als gij, mijn lieve vriendèn„„
Dan uw' we g weer rustig wandelt,
Wilt mij dan niet gansch vergeten:

Leest, om aan uw' vriend te denken,
Somtijds eens in deze zangen t
AAN

WILLEM CARP

Hoe statig rjs, aan 't einde van den weg,
Aan 't einde van den weg des levens,
De vaste berg der eeuwigheid
Waarop de Godheid woont!
Daar woont zij zelf, op d' ongenaakbren top,
En giet heur zegenvolle stroomen;
Vanwaar , tat in het dal des tijds,
Een kabblend beekje vloeit!
Dc brakke grond, van t woeste dal des tijds,
Moog 't water van 'zijn zoet herooven:
Smaakt gij toch niet, in elke teng,
De kracht der eeuwigheid?

Wel.

AAN WILLEM CARP.
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Welaan, mijn vriend! laat ons hier, aan den boord

Van 't vlieténd beekje, neclerzitten,
En staren naar den vasten berg Den berg der eeuwigheid!
Ziet gij hem niet?... zie langs die lange rij,
Die lange rij van hooge boomen:
Ziet gij daar , in dat ruim verschiet
Geen flaauwe schemering?
Dit is de berg! - Maar, welk een dikke damp
Klimt ginds, van achter uit die bosschen!
Was ook die schemering een damp,
of was 't de berg?
Mijn vriend?
Rijs op, mijn vriend! zit nu niet langer stil I
Laat ons weêr rustig, vrolijk, wandlen
Van 't beekje , dat dit dal doorvloeit,
Moet wis een oorsprong zijn!
Gewis, mijn vriend , aan 't einde van den weg,.
Den weg van dit angstvallig leven,
Zult gij den ruimen boezem zien,
Waar uit ons beekje vloeit!
Gewis, mijn vriend, aan 't einde van den weg,
Zult gij den vasten berg beklimmen,
En, rustend , bij een' frisschen stroom,
In 't dal, te rugge zien!
Van daar zult gij , den matten wandelaar,
Beneden u , in 't dal ,' zien dwalen Van daar zult gij uw' eigen weg;
Dit kronklend beekje 'zieh!
Van daar zult gij den laatsten wandelaar,
Die ooit , in 't dal des tijds , zal dwalen
GZien

ya

AAN WILLEM CARP.

Zien klimmen ,. op den vasten berg,
Den berg der . eeuwigheid!

Nu is de lucht daar ginder opgekla'ard ?
Zie nu daar langs die boo.nen henen!
o Ja , mijn vriend t ik zie den berg!
o Neen! het is geen damp'!
AAN

SEBALD FULCO RAU.
'k Ging eenzaam , op den weg des levens,
'k Ging eenzaam , onoplettend, voort:
'k Zag anderen, vertrouwlijk, wandlen —^
Maar , ik, . helaas ! ik ging alleen!
Nu stapte ik langs een dorre heide.,
En zwoegde door het wellend zand;
Dan ging ik eens, door 't koele lommer
Van een verkwikkend olmenbosch.
'k Ging , langs den boord der klaarste heken,
Onachtzaam , ongevoelig., voort,
'k Bleef zelfs geen gogenblik vertoeven ,
Om , in de vliet , mijn beeld te zien!
Zoo ging ik, op den weg des levens ,
Steeds eenzaam, onoplettend, voort,
Tot gij, daar bij dat elzenboschje.,
Mijn RAu, aan mijne zijde , gin,gt !
Nu was mijn hart niet langer eenzaam;
en ging oplettend voort.
'k Zag u
Daar voelde ik , in mijn' jongen boezem
u Die eedle jangling zij mijn vriend !"
En immers, EAU, uw jonge boezem
heeft ook die zachte stem geveeld
c_► J5! 't was zi gtbaar in uwe oogcn :
» Die jongling zij mijn reisgenoot!"
No gaan wij, op den weg des levens,
Ver-

AAN SEBALD FVLCQ -R[?.
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Vertrouwlijk net . elkander voort! --Maar RAu !dit denkbeeld doet mij beven:
Zoo u de Dood .aan mij ontrukt! ....
De Dood - grijpt, met verwoede handen ,
Den wandelaar, van 's levens weg,
En voert hem in zijn' donkren kerker --Hij hoort de stein der vriendschap niet!
Dan werp ik , op den grond., mij neder,
En meng mijn tranen met het stof,
;;

Tot mij , die Vijand aller menschen ,
biij u, iii zijnen. kerker , voert!
Maar neen! -- zoo gij zijn felle woede
Nog eer dan ik, gevoelen moet;
Mijn Ren! ga vrolijk naar • den kerker -Hij is de rustplaats op den weg!
Ook daar zal 't lot ons zamen voeren!

Mijn Ren, daar zal ik bij u zijn!
Maar -- welk een heldre , schoonti., morgen
Verspreidt ; zijn' aanblik in mijn ziel!
;

Mijn vriend ik voel een ,ander, leven
Ik voel een onbekende kracht!
,

---

Zou dit een aanblik van den, morgen
Des onbevlekten levens zijti —
Wanneer de Dood, vertwijfeld,, naadren,
Ons uit . zijn' kerker voeren '. zal"1
o Ja! ik zie hem , bevend, naadren!
sluit den kerker op!
Hij aarzelt
Daar stapt hij grimmig; woedënd,, binnen;.
Ziet wild, gelijk een tijger , rond!
Nu rukt hij schielijk al de boeijen,
Van zijn gevangen slaven., los ! ;'^-Wzzsv VRI3: dit dondert door de holen
Des ongezienen kerkers, . hen!
Daar rijzen nu ontelbre zielen,
En. schudden stof en kluisters af!
De Dood ziet, met onttroonde trotsehlheid,
. 2Met
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Met krachtelooze woede , rond,
Nu hij zijn jongst bevel moet geven s
n Mijn slaven! stapt ten kerker uit !"
Neen Dood! niet langer meer uw slaven
Uw woede brak de kluisters zelf ! -Daar gaat hij, wanklend , voor ons henen
En biedt ons. aan het beven aan!
Zoo biedt- een overwonnen koning
Zich zelf den overwinner aan!

Nu zijn wij op den weg des Levens ,
Waar nooit de Bood zijn treden zet
Zaagt gij dien blik van '1 eeuwig Leven
Dien blik, die hem vernietigd heeft? -Daar zal ik veilig met u wandlen!
Mijn RAu , wat eindeloos verschiet! -Wanneer de Dood u aan zal grijpen,
U, naar zijn' zwarten kerker g voert;
Voel dan den trots reeds in uw' boezem ,
Mijn vriend, dien ge eens gevoelen zult,
Wanneer hij, bevende, de kluisters ,
Wear, van uw handen, rukken zal t

AAN
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Van

waar , die zware, sombre stilte,
Die thans mijn' geest geheel bedekt,
De blijdschap, in mijn' jongen boezem,
Geheel en al verflaauwen doet?
Ik zie het blij gelaat der schepping,
Met onverschil li ge oogera', aan
Haar lagchen doet mij meer gevoelen,
Dat thans mijn hart behoeftig is !
Zoo voelt een jongling, die een meisje ,
Vergeefs, om wederliefde ,. smeekt ,
Als
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A1 zij hem vriendelijk bejegent,
Nog meer de rampen van zijn hart.

Ach! zou mijn ziel droefgeestig wezen,
Wijl 't in de toekomst duister is;
En nooit een helderlichtend straaltje
Van hope, mij in de ooger, schijnt?
ik sta. op 's levens weg, gedurig,
Verlegen en bekommerd stil.
floe dikwijls poog ik weer te keerer,,
Den weg, dien 'k reeds bewandeld heb!
Mijn vriend! hoe vlugtig zon ik snellen!
Gelijk een teeder, schreijeiid kind ,
Zich wringende, uit eens anders armen,
In de armen zijner moeder snelt.
Maar neen! ik kan niet wederkeeren,
I-bc duister ook de toekomst ztj t
Mij drijft een onbekend vermogen
Steels nader aan die donkerheid.
Zoo kunnen roer noch zeilen baten,

Wanneer een storm het vaartuig drijft;
De zeeman nadert vast de klippen,
Die h niet meer ontwijken kan!
ij
Helaas! waar zijn die lieve dagen,
Die dagen van mijne eerste jeugd?
Zij zijn mij thans als flaauwe droomen
Van Örgenoten ziligheid!
Dc gansche kring van mijn begeeaten
Werd, met een' appel, vaak vervuld.
\

ik speelde vrolijk, zonder kommer,
En zag de duistre toekomst niet!
ik sliep in de armen van mijn moeder,
Die, voor mijn kindschheid, alles was;
Mijn vader zag mij naauw ontluiken,
Toen rukte hem de dood in 't graf!
Daar ging ik eenzaam met mijn moeder,

En sprong en dartelde aan heur hand;
Roe dikwijls zt zij schreijend necler,
G3
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En zag mij stil en zwijgende aan
Dit kon mijn teeder hart niet lijden,
ik stond vetslagen aan haar' schoot.*
]tn zei, met tranen in mijne ooges ,

w Ach! lieve moeder! schrei niet meer!"
Helaas! waar zijn mijn' kindsche dagen!
Hoe lieflijk vloeiden zij daarheen,
Gelijk een fr•isch en helder water,
Dat, kabblend , door 'een boschje vloeit!
Alleen, wanneer mijn moeder schreide ,
Gevoelde ik mijne blijdschap niet;
Doch weènende aan heur' hals te hangen
Vergrootte weêr mijn zaligheid 1
Acht waar' het denkbeeld van die 'dagen
Ook, met die dagen, weggevloeid !
Dan zou ik, in de donkre toekomst,
-

Nog schirnmeri van genoegen zien!
Maar . - zou mijn ziel nog langer klagen
Die klagten zijn ondankbaarheid!
Mij groei j en , bij de scherpe distels,
Ook lieve bloemen, op mijn' weg!
Dat dan de verre ` toekomst `wijke --

Zich, in een' donkrën ' nacht, verberg
Mijn vriend, zou ik ale zon miskennen ,

Die nog mijn somber pad verlicht ?
Neen! dat zich zelfs die zon verscht ile,
En duisterheidmij si'` weg bedekk' i
'k Wil nimmer pogen weer te keergin :

Dan zie ik ook de 'tóekomst niet!
o Lieve vriend, wanneer ik aarzel -Zoo `k weder bevend stil blijf staan,
Dail' doe u w' stem mijn hart herleven ,
1

Uw vriendschap

mij gelaten zijns

En , schoon gij, met mijn' teed bewogen,
Bedroefd , mijn Moskee ".toekomst ziet
Dat nooit uw weenend medelijden
De Yoedsterr mijner zwakheid zij!
-

.
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Hij, die geen' enklen stapurft agen,
Op velden, waar hij 'tpad niet ziet
Die nooit, door digte bosschen, wa:»dlt-,
Wanneer hij geen' geleider heeft:

Die nooit, bij 't sombr 1cht der start-en,
In 't midden van een' donkren iiacht,
Door stillen agelegen streken,
Durft dwalen in zijn eenzaambaiti:
Die heeft geen" moed !geen níeii*e werel,
Aan de andre zij des"oceanns
Zal': imwer zijn èduhte kieleii,
Met schrik; 'voor, hare stranden , zien t
Hij wandelt,. onbeineiktydkttr:henen,
Op wegeu,waar:een ieder gnat
In 't eeuwig woelen, staiven, keeren,
Is 't immer t zelfde -wat hij it!
Hij, die zich zelven wil erhrffi'n
Den vderlande een luisterzijn;
Die moet, van 't krielend pad der rjrster,
Op scbatsbetreden wegen gaan!
Angstvalhig 'tenge'apoor le. volgen.,
Daar duizcndzciioonewegeszijn;
Dit moge een slaafche ziei»grtnsten
Een vrijezicl:bspot diendwang!
De ruime schepping staat ons open!
En zoiduijondnkbaar zijn?
Den mood de:vrijheid , siet:geoelen
Die onkiatOur geschenken heeft
De stoet der rijrners moge zingen,
En schreeuwen op huim' ouden weg:
Ban s t e in is naauwlijks aan 't verflaauwen,
Dankennen wij u nn' n.tam niet meei
,

-

Zoo
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Zoo heffen zich , als stormen loeijen ,
De golven bruisend , schuimende , op:
Maar aanstonds storten zij ter neder -En niemand kent de golven meer!
Mijn vriend, wij voelen onze vrijheid!
Wij zullen nimmer slaven zijn
Nooit zullen wij lafhartig volgen
Een spoor, dat elk bewandeld heeft!
AAN

K L E IJ N.

D e Godheid houdt,. in heure hand,
Eert' onverbrekelijken band ,
Op 't kunstigste gewrocht in 't rijk der eeuwigheden.
Eer iets, wat stoflijk is, verscheen,
Vervulde hem Gods liefde alleen.
God schept, en in dien band plaats hij het vruchtbaar eden.
Hij roept den mensch '-- en Adam leeft,
Het Englenheir zingt blijde toonen
» Gij, wien Gods liefde ook 't aanzijn geeft,
Zult in den band der liefde wonen !".
-

Het rad der eeuwen rolt al voort,
En brengt in ieder wereldoord
Een kleine maatschappij --- straks leven gansche rijken.
De band omvangt dit groot getal
Gods liefde doet, door 't gansch heelal,
rij al wat leeft en denkt, heur' zachten invloed blijken.
o Zachte band , Eenstemmigheid!
Uit 't Goddlijk wezen voortgesproten,
o Band, zoo groot - zoo uitgebreid
Gij maakt ons allen lotgenooten !
-

Sa ! 't gansche rnenschielijk geslacht,
..door €wiie hand hervoou t e )l'a t
1s
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Is tot hetzelfde doel — is tot Gods eer geschapen!
Wij alien, wij zijn broeders, ja!
De Godheid slaat elk onzer ga.

Wij broeders?... ach! waarom, geklonken in het wapen,
Elkaar op vrijen grond bestookt? -Elkaar gedongen naar het leven? —
Zoudt ge u, daar 't bloed door 't wraakvuur kookt,
Den zachte naam van broeders geven?
Gij, die dus op uw broeders woedt,
Dus in uw' eigen boezem wroet,
Gij zijt niet in den band , die 't menschdom zamenstrengelt! -Gij zijt toch menschen! -- keert ei keer!
Keer

Reik uwe hand aan 't menschdom weer,
in den zachten band, die 't lieflijk hart verengelt ,
Wat toeft gij? kom! mijn broeders 1 kom!
Laat u door liefde en deugd verwinnen!
Keer weêr ! dan zal u 't Englendotn
Dan zal de Godheid u beminnen.

Gij eedler. zielen, gij, wier hart
Gevoelig om eens , anders smart,
Ook met de blijdschap juicht van uw natuurgenooten!
Gij voelt de ware eenstemmigheid !
Hoever het lot u van mij scheidt,
Gij zijt aanwezig, ja! dit blijft mijn vreugd vergrooten!
In de eeuwigheid ! ... mijn vrienden! gij,

Die waart , -- die zijt -- en nog zult wezen,
floe zult gij , dan, in 't oog van mij,
De blijdschap van uw harte lezen!

U in

Mijn vriend! laat dan de hand van God
Naar 't eeuwig afgeteekend lot ,
een andre streek, ver van mijn woning voeren 1
Mijn hart blijft aan uw hart getrouw. --

Ik blijf altoos uw vriend! of zou
De hand, die ons verknocht, die banden wear ontsnoeren?
oNeen!
G5
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o Neen! 'mijn. vriend! een stille zucht,
Die ons ten boezem uit. zal.- breken ,
Zal zich vereênende in de lucht,

Bij God voor onze vriendschap' smeeken !
,

o Vriendschap! die 'mijn hart'verbeugt ,
Gij zijt de' léidsvrouw mijner jeugd!
cij doet mij 't waar.- geluk', .-de zuivie -. blijdschap smaken
Mijn HLEIJN! mijn broeder, mij zoo waard!
De vrie idseha'p• doet' ons hart, 'op- aard',
]Reeds in den znivren''gloed 'van 1Jngl-en'viri'end chap blaken!

Van Eriglen';v liélfdsehap ?

-

Jj Ymijn v.rinnd !

s,

Wij mogen` op' dien invtued roemen' !
En daar' :Gods' `liefde ons zamenhind t ,
Ook de Englev onze'broeders ademen!
-

Dat dan 'de --dood. den =band ontknoop' ,
Des levens, en ons Iigchaam sloop'!
De ziel zal , onbelet ; van 't nietig' stof ontheven,
Der Godheid dankbare offers biên —
fleur vrienden ,', broeders, wederzien -r
Eu -- tot in eeuwigheid -- roet , héure vrienden, leven !
Vaarwel, dan KLEIJS! ' in d`e 'eeuwigheid ,
Zal, schoon we' elkaar hier niet rreêr Vi eden
De hand,, ` die ons teek grave' leidt,
Ons eens 'voor.- eetwig weêr= verbinden!
-

AAN MMUNEIY VRIEND, DEN" FiEER

L. VAN DEER WO O R.DT.

J a, Vriend I - dè niensch 'zwerft hier 'door dorre woestenijen;
Hij zoekt , maar vindt geen- rust.
1-lij ziet sointijds. een" schim, een sehaduw van genoegen ,
Die hem gestaag ontvliedt.
Nu lacht het zonlicht; eens van "s-Hcmc.ly , heldre bogen;
Maar straks betrekt de lucht.
1-) e

AAN MIJNEN VRIEND, DEN HEER

J. VAN "DER WOORDT. Iit7

De vuurge bliksem barst uit Bigt gepakte wolken,
De schorre donder loeit.
Hier sloopt de storm een woud van hemeihooge boomen
Ginds splijt een rots van een. -Straks klaart de lucht weer op, de forsche winden zwijgen;
Op 't aanzigt der natuur ,
Zoo even nog misvormd door akelige trekken,
Speelt nu een lieve lach. —
Zoo stapt de mensch vast heen door duizend moeilijkheden,
Hij snelt naar 't donker graf;
Hij sterft. Wat zeg ik P... neen! hij vangt eerst aan te leven r
Zijn' ziel , van 't stof ontboeid ,
Verlaat het treurtooneel der wisselvalligheden,
En vliegt naar hooger kring ... .
Na is zij reeds bij God , in 't Vaderland der ruste ,
Daar kent zij geen verdriet.
Baar hoop bleef hier beneen,. Ze is met het kleed omhangen
Der eindlooze eeuwigheid!
(1780.)
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T

hans drukken ramp op ramp u 't afgefolterd hart;
Gij laat nuu ginds, dan hier , de treurige ooggin weiden,
Maar rondom ziet de lucht betrokken, donker, naar
De donder laat alreeds van ver' zich dom'Iend hooreis.
Het onweer nadert! ... Ach, zie naar een schuilplaats om!
Maar ach! gij ziet er geen. -- Waar zult ge u henen wenden?
In deze woestenij is 't aaklig hol des doods.
Ei vlugt! Maar neen, -- houd stand! ziet gij daar aan de kimmen
Geen flaauwe schemering? -- Daar scheurt de lucht van ééu.
Een luchtig windje drijft het onweer zuidwaarts henen.
Ziedaar! het is voorbij. Daar lacht het zonlicht wear!
Mijn Vriend! zoo gaat liet vaak in 's werelds wisselingen;
Nu zwerft de mensch in 't licht , dan in het donker om;
Nu wandelt hij gerust langs digt bebloemde paden ,
Dan weir betreedt zijn voet een' hobbeligen weg.
Doch
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Doch , hoe liet ga of keer' in vóor- of tegenspoeden ,
Dit is de bron van troost : de Godheid zit aan 't roer t
En zij, schoon wij 't niet zien , doet vaak de grootste rampen
De bronnen zijn des lichts voor menig' sterveling.
Dc Godheid zit aan 't roer! Die waarheid , zoo verheven,
Mijn Vriend 1 geve aan uw hart een' aangenawen troost!
(r 8 i.)

LIEP.

LIEF!) E.
AAN MIJNE LIER.

M

ijn Lier, 'k heb u weleer besnaard,
Om voor mijn Vaderland te zingen
Ik zong van Bato's heldenaard,
Maar --- dit deed fluks uw snaren springen.
Ik sloeg beschaamd mijne oogen ne&',
En spande op nieuw de dunne . snaren.
Ik zong --. maar, ach! ook deze keer
Is mij dezelfde ramp weêrvaren.
,

Toen heb ik u, mijn lieve Lier,
Mistroostig aan den wand gehangen.
I)e droefheid bluschte 't edelst vier

'k Was wars van forsche heldenzangen.
Zoo snelden dag aan dag voorbij ;
Geen eerzucht -kon mijn' ijver wekken.
Geen roem van heldenpoëzij
Ikon mij uit mijnen sluimer wekken.
Maar, toen ik in dien donkren, nacht
Van lusteloosheid lag verzonken,
Deed mij een Godheid onvCrwacht
Op nieuw in edel vuur ontvonken.

De Liefde bragt liet minlijkst beeld ,Den roem der schoonheid , voor mijne ooges.
Straks , door dien zuivren glans gestreeld,
Werd ik in zanglust opgetogen.
Toen
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Toen greep ' ik u, mijn lieve Lier ,
En spande uw vaak gesprongen koorden.
De Liefde gaf mijn zangen zwier,
Gaf kracht en luister aan mijn woorden.
Mijn Speeltuig , nu zult gij voortaan
Alleen ter eer van Fillis klinken ;
Terwijl een krans van mirteblaan
mijne kruin zal blinken!
Altoos

om
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i zeg , mijn stugge Wijsgeer,
Wat smaalt gij op mijn zangen
En noemt hen laffe i dwaasheid?
Ik zing 'alleen van Liéfde,
Van Fillis vriendelijke oogjes
Van teedre minnekusjes ,
En is dit laffe dwaasheid?
Zwijg stil , gij stugge Wijsgeer,
Natuur gaf u geen harte,
Geen teeder voelend harte,
Gij kent geen zoete liefde.
U heeft geen jonge schoonheid,
Met teederlagchende' oogjes ,
Den boezem ooit doen gloeijen
Van de allerzoetste vreugde:
Van liefde en wederliefde
Had nooit uw ziel een denkbeeld.
Ei, zwijg toch stugge Wijsgeer ,
Of — 'k zweer 't bij Fillis pogen —!
Of 'k * zal der groote Liefde
Van uwe trotschheid klagen
En dan -- dan moogt gij beven! 1

}JET

III

HET TRIO.MFL.IE..D.
» Triomf! ik ben onkwetsbaar!
Ik zag wel honderd schoonen,
En geen van al die schoonen
Kon mij het hart verwinnen!
Ik zag haar stout in de oogen ,
En spotte met haar lonken.
't is al vergeefs, o schoonen!
Triomf! ik ben onkwetsbaar !"
Dus zong ik, en een meisje
Sprong onverwacht ten voorschijn.
Zij lachte en sprak: gij stoute!
Wat durft ge u toch' vermeten ?
o Hemel! welk een meisje 1
Zij had iets in heure oogen,.
Iets toovrends in heure gogen:
Hoe driftig sloeg mij '.t harte!
Ik riep : ik ben verwonnen,
Want onder al de schoonen
Was zulk een meisje als gij niet!

DE LIEFDE.

De

teêrste hartstogt , die '-t genoegen
Der stervelingen 't meest vergroot,
Staat immer voor het `- nijpend wroegen
Der redelooze kwelling bloot.

Vrees, moeite en achtërdocht bespringen ,
Met felle woede, 't minnend hart.
Al vaak zijn kleene beuzelingen
De brontien van de grootste smart.
Soms zwijgt -de sprekendste bewustheid-,
Wanneer- de vrees -lieer stem verheft.
Daar 't hart, gefoold door ongerustheid,
Zijn eigen toestand niet beseft.

II2DE L I E F D E.

De Liefde, tuk op veinzerijen ,
Die zij zich zelf te ontveinzen - tracht;
Heeft zich al menigwerf in lijen,
Door schuldelooze list , gebragt.

o! Mogt ik iets den hemel smeeken!
Ik vroeg niet dwaas om rang of schat;
Maar , om een min , die voor het steken
Der kwelling niets te vreezen had..

MIJN LIER.
'k Speelde in schaauw der olmenbladen ,
op mijn Lier een vrolijk lied,
Doch ik zag het minnegoodje ,
bij mij in de struiken , niet.
Arne dichter, is da fsp'elen !
ri ep de jongen schaatrend uit.
Room, ik zal uw lier eens stellen,
want zij geeft een valsch geluid.
'k. Gaf den knaap mijn speeltuig over.
't Wichtje zet zich bij mij neêr,,
Maar deed al mijn snaren springen.
Jongen, riep ik : geef 't-mij weér !
Doch hij zei, ik zal 't. herstellen!
snaren heb ik , schoon en goed,
Wil ik ze op uw speeltuig spannen ? ..
o! zij klinken eêl en zoet!
IJlings smeet hij de oude koorden
vol verachting, tegen de aard.
En, in weinig oogenblikken ,
had hij mijne lier besnaard.
Dichter , speel nu eens een liedje
sprak hij. -- 'k Nam terstond mijn her,
En begon den lof der Vrijheid ,
doch mijn zalig had kracht noch zwier.
-

Wicht
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» Wichtje, is dit mijn lier nu stellen!
zij, geeft staag een' valschee toon "...
't Is maar, zei de boze jongen ,
dat gij 't nog niet zijt gewoon.
Zij zal straks wel beter klinken;
speel eens van het zoet der min;
Hoe ik, met mijn kleene handjes,
sterke mannen overwin.
Speel van Fillis, van de vonkjes,
die zij uit heure oogjes schiet;
Want voor lager soort van zangen
schonk ik u die snaren niet.
'k Deed gelijk het wichtje zeide ;
'k zong van Fillis schoone lean.
En mijn snaren -- welk een wonder!
klonken beter dan voorhen.
Wis, mijn speeltuig heeft iets wonders!
iets mij onbegrijplijks in,
Want het geeft geen zuivre toonen ,
dan voor Fillis en de Min.

FILLI S.
o Liefde, stier gij mijn penseel
Oni 't beeld van Fillis aftemalen ,
Dan zal mijn needrig dichttafreel
Aslet de eer der jonge schoonen pralen.
Mijn Fillis heeft een gul gelaat,
Dat, met zijn vriendelijke trekken,
Den vuigen nijd, den stuggen haat
Tot rede en menschlijkheid kan wekken.
keur statig voorhoofd, rond en hoog,
Dat edel sieraad voor de vrouwen ,
Vertoont, op zijnen zachten boog,
Den zetel . van het blank vertrouwen.
Ii

I-1eur
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Heur tintiend oog is helder bruin,
En sc1^enkt mijn 'hart een blijder leven.
Zijn aanblik zou het norsch arduin --Gevoel aan 't kille marmer geven!
Heur kaakjes , waar de vreugd op 'lacht,
Zijn juist versierd met flaauwe bloosj es ,
En zijn zoo welgevuld en zacht
Als pasontsloten lenteroosjes.
Heur lipjes doen het schoonst'koraal ,
Voor hunne s*clhoone verw verbleeken.
Zij kunnen, door de zoetste taal,
De rust in 't woelend harte spreken.
fleur borst, door 'zedigheid bedekt,
Doet mijn begeerten hevig blaken,
Om, door verbeelding opgewekt,
Dien troon der wellust aan te raken.
Voorts is mijn Fillis schoon van leest,
Doch al de schoonheid van haar leden
Wijkt voor 'haar' lieven zachten geest,
In luister van bekoorlijkheden.
Het vuur van haar doordringend oog
Doet mij den jongen boezen gloeijen ,
Doch weet, stijgt mijne vlani te hoog,
Met éénen wenk die drift te boeijen.
Mijn Fillis , wen de wellust lacht,
Blijft aan den hals der deugde hangen,
Haar rede silt de woeste klagt
Van 't al te vurig minverlangen.
Mijn Fillis kan de darteit heid
Aan 't snoer der eerbre liefde binden.
De weelde , schoon zij streelt en vlet,,
-

Zal nooit heur wakend oog verblinden.
Zoo schoon is Fillis groot gemoed;
Zoo wijs, zoo edel is haar denken,
Dat, daar de thin haar hulde doet,
De drift gehoorzaamt op haar `verken.
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Mijn Lier, volg Fillis voorbeeld na;

Wil teedre minnelustjes wekken!
Doch, dat u nooit een toon ontga,
Die 't schoon der deugde zou bevlekken!

AAN FIL LIS.

Gij zult , mijn liefste Fillis,
Gij zult mij dan verlaten,
En ik mag u niet volgen!...
Maar, in den stillen avond ,
Wanneer ge in luwe lommer
Van dikgetakte boomen,
Langs groene paadjes wandelt,
Dan zult gij, waardste Fillis,
Een zacht en suisend windje

In 't ritslend loover hoorera;
Dit windje zal uw wangen,
Uw zachte en lieve wangen,
Met stillen eerbied kussen.
Mijn Fillis, deze windjes
Zijn stille liefdezuchtjes ,
Die 'k om uw droevig afzijn,
In eenzaamheid , zal zuchten.
Zoo vaak, mijn schoone Fillis
Zoo vaak uw lieve wangen
Dan zulk een windje voelen,
Moet ge aan uw' minnaar denken!
-

Hoe dikwijls zal ik zuchten!

HET VERTREK VAN FILLIS.
1^ Y at 's dit ? -- na zoo veel blijde dagen
IKleedt zich de lucht in aaklig zwart! -Zou wel het dampgewest, getroffen door mijn klagen,
Ook deden in mijn smart?
Hn

Ja!

jt6
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Ja! met mijn grievend leed bewogen,
Sluit thans de zon heur blinkende oogen ,
En trekt een somber treurkleed aan.
Natuur, roet tranen op de wangen,
Zicht al de vreugd van mijn gezangen,
Mijn lieve Fillis, henen gaan!
Maar, wil uw droefheid toch betoomen t
Barst met geen bulderend geluid,
In akelige klagten uit !
Gij zoudt de ligtontroerde stroomen
Verschrikken, en die droefheid zou

Welligt dan oorzaak zijn van een' veel zwaarder rouw.
o Neen, Natuur! een enkel zuchtje
Ontglippe aan uw beklemd gemoed!
Zoo voege een zacht en lieflijk luchtje
Mijn Fillis langs den zouten vloed !
Zoo moge zij, door stille baren,
Gerust en veilig overvaren,

AAN FILLIS.

Fl

oe ver, mijn lieve Fillis,
Hoe ver van u verwijderd
Moet thans uw minnaar zuchten t
Ach! waarom zijn de liefde

En 't noodlot niet eenstemmig!
Verrukkingvol gedenk ik
Nog aan die blijde stonden,
Waarin ik, trots het noodlot,
Bij u, mijn schoone Fillis ,
Het zoet der Liefde smaakte,
Ach! waar zijn nu die stonden ?
't herdenken: 'k was gelukkig!
-

Maakt dubbel ongelukkig.
In ''t krieken van den morgen
Verlaat ik 't logge bed reeds
En deuk aan u , mijn Fillis!
'i., Blijf

AAN F I L L 1 S.
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'k Blijf op mijn , stille kamer
Tot aan den sombren avond.
Steeds peinzend aan mijn Fillis!
Straks spreidt de nacht zijn vleugels
Om 't halve rond der wereld,
De slaap sluit aller oogen;
Maar ik alleen blijf waken!
Bij 't flaauw en somber kaarslicht
Herdenkt mijn ziel de vreugde
Die zij weleer gevoelde !
Een enkle van die vreugden
Een kusje van uw lippen
Een blikje van uwe oogen
Zou thans , mijn die:rbr. Fillis
Mij hoogst gelukkig maken!

AAN DE MANE.

S choone

maan, zeg, ziet gij heden,

't halve rond bespiedt,
Schoone maan , zeg , ziet gij heden
mijn geliefde Fillis niet ?
Ja, gij ziet haar, want geen wolkje
dekt uw kelderblink €nd oog i
Gij kunt oxiverhinderd turen
van den hoogen starrenboog.
Onverhinderd! ach! wat zeg ik?...
dak of venster zal misschien
11, o Nachtvorstin , beletten ,
daar gij

om mijn' levenslust te zien.
Nijdig dak, afgunstig venster!
laat liet oog der zuivre nmaan,
Door uw digtgevoegde reten
bij mijn lieve Fillis gaan !
Maar, zoo gij, o lust des Hemels,
mijn bevallig meisje ziet,
113
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AAN DE MANE.
Zeg dan dat beur trouwe minnaar
Haar zijn teedre groete biedt.
Zeg, niet een verhelderd blikje ,
door een' schitterender gloed,
Schoone Fillis , 't is uw minnaar ,
die ii door mijn stralen groet.
Nachtvelrlichtster, stiltekweekster,,
ziet gij mijne Fillis nu?
Mooglijk ziet zij, teederdenkend
aan beur' minnaar, thans op ut
Mooglijk denkt zij, opwaarts ziende,
daar gij 't halve rond bespiedt,
Schoone maan, zeg, ziet gij heden
mijn' geliefden Damon niet?
Mooglijk zendt zij ook een zuchtje
van verlangen naar mij heen.
Vang dit zuchtje , schiet' het weder
met uw stralen mij beneên !
Hemeldochter, wellustwekster,
blijf ons beider oogelijxi ,
En laat uw vergulde stralen
immer onze boden zijn!
-

AAN FILL S.

Hoe bleef ik met mijn mond aan uwe lipjes hangen,
Toen 't lief en teeder Ja u stamelend ontgleed!
Ik hield, verrukkingvol , u in mijn' arm gevangen,
En zwoer, op uwen mond , den statelijksten eed.
Ik zwoer', dat ik altoos voor u alleen zou leven,
Dat nooit een andre min zou vatten op mijn hart.
Wordt ooit mijn teedre ziel tot andre min gedreven,
Zoo drukk' de Hemel mij met de allerzwaarste smart!
Zoo sprak ik; en gij laagt aan mijne borst gezegen ,
En lispte teederlijk : « Ik zal ook de uwe zijn!
» Wordt immer mij, liet hart tot andre min genegen,
a Zoo grief de Hemel mij met de allerfclsté pijn!"
Nti
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Nu was natuur verblijd; ---. de maan schoot beller stralen,
En zangster Filomeel zong beur verrukkend lied.
Men zag de star der min in al heur schoonheid pralen.
Wij hadden , op' dien stond, geen denkbeeld v*n verdriet.
Een lieflijk windje kwam , en voerde op zijne vlerken ,
Onze eedera voor den troon des Scheppers van 't heelal. —
De Godheid was vernóe'gd , _- en 's hemels ruime perken
Weergalmden op den klank van 't juichend vreugdgeschal ?
Zoo heilig is de band , o wellust mijner jeugde
Die ons , voor 's Hemels oog, zoo naauw vereenigd heeft.
Dat zij het Englendoni verrukt in zuivre vreugde,
Genoegen aan den God der reine liefde geeft.
Dat dan de dolle dwang op onze liefde woede;
De deugd spreekt in ons hart, en billijkt onze min;
De Godheid staat ons hij, zij neemt ons in heur hoede ,
En stort ons kloppend hart standvaste trouwheid in.
En , schoon het onzer min niet altoos nag gebeuren
Een' vrijen ; ademtogt te geven aan het hart;.
Wat nood ! - wij minnen toch ! laat ons niet angstig trearen ;
De droefheid geeft alleen maar voedsel aan de smart.
Het heilig liefdevuur , in onze borst aan 't biaken,
Wordt , door opregte trouw , gestadig aangevuurd.
Al had de strenge zorg van hen , die u bewaken,
Den doorgang tot uw huis wreedaardig toegemuurd ,
Nog zou mijn liefdezucht door harde steenen dringen
Zich paren met de zucht , die uwe borst ontvlood !
De sterke min telacht 't gewoel der stervelingen.
fleur raagt is. onbepaald, -- ze is sterker dan _de dood.
Mijn Fillis , zoo uw hart voor mij alleen blijft gloeijen
Zit ik welhaast het eind van al ons grievend leed!
Hoe zal de blos der vreugd op uwe wangen bloeijen,
Wen gij aan mijne zij ten huwlijkstennrpel treedt;
,

Maar ! — zoo gij ontrouw werdt ! ! -- o aaklige gedachten!

Wijkt eeuwig uit mijn ziel ! --- mijn Fillis mint ook naij !
o Trouw! o Deugd! o Min! vereenigt al uw. krachten,
Opdat mijn Fillis ook altoos standvastig zij!
II 4

AAN

l Z3

AAN FILLIS.

P

etrarcha moge Laura's schoon,
Met Goddelijken zwier, bezingen,
En naar de frissche mirtekroon
Der groote liefde dingen.
Laat vrij Negera's lief gezigt
Secundus stof tot zingen geven,
Daar, in zijn lagchend minnedicht,
De zoete kusjes kleven:
Dat Poot de fiksche citer steil',
Om van zijn Rozemond te spelen;
Of van het stoeijend minnespel
Een' dartlen deun te kwelen:
-

Ik zing van Fillis. Zij alleen
Is 't waardig voorwerp van mijn zangen.
Ik zing van hear bekoorlijkheen
De blosjes van haar wangen!
o Fillis! mogt mijn teeder dicht
Bevrijd voor 't woon der eeuwen wezen!
Dan zou het jongste tijdsgewricht
Uw lieven naam nog lezen!

HET LENTEWEDEPI.

S choon, maar los en ongestadig
Is liet lieve Lenteweder.
Gistren lachten al de bloempjes,
Al de kruidjes op de velden.
Zachtjes blies het westewindje
Zijnen adem door het loover•

Lieflijk. vloeide 't zilvren beekje
Langs,

BIET LENTEWEDER. II
Langs, met lis bekroonde, zoomen.
Alles lachte en alles juichte
Maar! hoe los en ongestadig
Is het lieve Lenteweder!
Hoor nu eens de winden loeijen
Door dat olmenboschje loeijen!

Hoe onstuimig is het beekje l Zie, hoe al die schoone bloemen
Op gebogen steeltjes treuren!
Eveneens gelijk die bloemen
Ging het mij. Ik lachte vrolijk,
Toen de blijde zon der Liefde
Mij , van beuren trans, verkwikte ;
Maar helaas! de zon der Liefde
Zag ik achter dikke wolken,
Dreigende onweêrswolken schuilen!
En toen stond ik, als die bloempjes ,
Troostloos op het veld te treuren.
Somtijds zag ik veenend opwaarts,
Maar ik zag geen enkel straaltje
Van de schoone zon der Liefde
Door de dikke wolken breken. —
Eerlang zal, o lieve bloemen,
U de Lentezon toelagchen ,
En dan zult gij weer herleven. !
Maar , voor mij zal 't eeuwig stormen!
Nimmer zal de zon der Liefde
-

Mijn bedrukte ziel beschijnen)

V

ergeten ! -- Ja! dat was het woord!
Hoe klopt mijn angstig hart!
Zeg Fillis , is mijn droefheid dan,
Voor u, zoo groot een vreugd?
Vergeten...! zoo ik u vergeet ,
Vergeet mijn hart zich zelf
11 5Neen!
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Neen! zoo ge u mij ontrukken
Ontruk mij dan het bait!

wilt,

'k Ging eenzaam in het olmenbosch ,
Daar zong de Nachtegaal.
Hij zong. -_ Maar! welk een droevig lied
Gewis een treurgezang.
Zeg Zangster, riep ik, wil uw Gït ,
Dat gij haar ook vergeet ?
Of zingt gij, met mijn leed begaan,
Voor mij een droevig lied?
Vergeten...! neen! wanneer liet graf
Mijn kond gebeent besluit,

Dan draagt mijn ziel , in ruimér lucht,
No uw bevallig beeld.
Vergeten...! ach! hoe grieft dat woord
Mijn teederminnend hart!
Neen! eer ik

u

vergeten zou
Moest ik vernietigd zijn!

AAN CIILOË.
l?illis is mijn lust en leven. Til <lis is mijn hartvriendin.
Zij alleen 'van alle meisjes is het voorwerp van mijn min!
Schoon liet onweer huilt en bulderti . oeps het licht dervreugde outrooft,
Echter wordt het vuur der liefdé niet in 't minnend hart verdoofd.
Neen! 't geblaas dier-forsche winden, zet dat vuur in hellen gloed!
En wij spotten met den vijand , die op onze liefde woedt! -Maar helaas ! hoe ongelukkig , wen men dus de min verdrukt , —

Wen men twee vereende zielen woedend van elkander rukt!
Jonge Chloë , ach! uw hartje voele nimmer dat verdriet!
Jonge Chloë , neen! uw hartje voele 't leed der Liefde niet!
,Tcugdig meisje , wen uw boezem voor een' waardig' minnaar gloeit,
Wonde nooit uw zuivre liefde door den wreeden dwang geboeid!
Ti of

AAN CHLOë.
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Trof u 't noodlot onzer Liefde? ja! ons noodlot trof u 't hart;

En uw teeder medelijden deele in onze felle smart.
Lieve Chloë , ik bemin u, omdat gij mijn Fillis rrtint.
o, Bemin altoos mijn Fillis , en noem mij dan ook uw vrind !

DE LIEFDE.

D

e Liefde geeft der ziele een kracht,
Die 't allergrootst gevaar veracht;
En, wat haar weerstand biedt,
Kloekmoedig onder de oogen ziet.
Natuur veraardt', wanneer de min
Heur schepter. zwaait als koningin:
Dan krijgt de zwrkle blued
Een onverschrokken heldenmoed.
Zij spot steeds met der vrienden twist
Verschalkt der oudren booze list
Daar zij den dwang zelfs boeit ,
Die zich op haar vergeefs vermoeit.
Des avonds, wen de duisterheid
Meur' ondoorzienbren sluijer spreidt
Dan leidt de gulden min
W , bij mijn' lieve Fillis , in.

y

Dan zit ik veilig aan haar zij.
Dan kus ik haar, dan kust zij mij;
Dan vreezeri wij geen kwaad ,
Terwijl de Min op schildwacht staat.
Mijn Fillis, hoe de dwang dan woedt,
Zoo lang de Liefde ons zelfs behoedt,
Gevoelen wij geen pijn,
Laat ons dan immer vrolijk zijn.

AAN
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I

k bid u liefste meisje,
Laat m * j uw mondje kussen!
Gij schijn ► m'j zoo vreesachtig.
Waarom, mijn schoone Fillis?
Ei , zeg mij eens wat vreest gij?
Of denkt gij dat mijn zieltje ,
Terwijlen ik u kusse ,
Mij heimlijk zou ontglippen,
En in uw hartje sluipen
,

Om daar te triomferen?

K U S J E.

L

ieve Fillis! schoone Fillis! wellust van mijn jeugdig leven!
Laat mij , op uw zachte lipjes , u een teeder kusje geven !
Hoe ! mijn. schoone ! ... welke blikken! waarom ziet gij nu zoo straf?
Waarom stoot gij met uw handjes mij zoo driftig van u af?
Iaen ik dan geenkusje waardig ?— wilt gij mij dan gansch verstooteri?
Wiltgijdanmijn droevig noodlot, doordiekoelheid, nog vergrooten?
o Mijn Fillis! ieder kusje, dat,ik op uw lipjes druk ,
Is mij een vernieuwde wellust -- schenkt me een onbegrensd geluk!
En zoudt gij , mijn vreugdekweekster , mij van dit geluk berooven ?

Neen! ik kan , mijn zoete Fi ills, thans uw mondje niet gelooveu !
Neen! uw wil is niet eenstemming met dat stout en fier gezigt!
Neen! —uw hart is , met mijn wenschen, naar denzelfden toon gerigt.
Gij bemint mij — en mijn kusjes zouden u vervelend wezen... ?
Zelfs , in uw bevallig weigren, kan ik'tiwe liefde lezen!
Maar , 't is lang genoeg geweigerd, -- reik mij nu uw mondje toe,
Op dat ik, met duizend kusjes, mijner Liefde hulde doe!
zie! gij lacht weer! ... Ja , mijn Fillis , zoo kunt, gij niet langer

blijven;
Liefde mogt die stugge koelheid van uw aangezigt verdrijven.
Kom, mijn Fillis! —'k voel uw lipjes! — o mijn Engel! -- welk
een vreugd!
o Mijn Fillis! uwe kusjes zijn het leien van mijn jeugd!
DE
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L

aast was ik bij mijn Fillis,
Zij zat een wijl te peinzen,
Maar, in het einde vroeg zij
a Weet gij wat of een kusje is?"
ik zei, mijn liefste meisje,
Dit is te Philosofiesch ;
Tien kusje laat zich voelen,
Doch laat zich niet beschrijven.
Misschien, dat wij het 'wezen,
Als ook den aard der kusjes,
Door dadelijke proeven ,
Wel min of meer ontdekten.
Ik greep haar in mijne armen,
En drukte mijne lippen
Op heur bevallig mondje.
Nu kusten wij elkander
Op allerhande wijzen.
Ik bleef schier onbeweeglijk
Op heure lipjes kleven.
]Doch , na zoo -vele proeven,
Was 't ons nog gansch onmooglijk ,
Een kusje te beschrijven.
Ik zei : mijn lieve Fillis ,
Wij zullen 't nooit ontdekken!
» Wel , zeide toen mijn meisje,
u Laat gij de hoop reeds varen,
» NNie weet, zoo wij de proeven
a 're meermaal weer hervatten,
» Of wij het niet ontdekken!"

D,E NAMEN.
» Fillis, zegt gij , liefste meisje,
Deze naam bevalt mij niet!"
Maar , kunt gij mij dan niet zeggen,
Hoe gij anders gaarne hiet ?
Ga-
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GaIathea , Chloris, Roosje,
Zijn die namen meerder zoet?
Immers is uw naam, mijn Eillis,
Even streelend, even goed?
Zeg, hoe zal ik u dan noemen?
Engel... ? ja , dat zijt gij mij!
Gul en vriendlijk zijn ook de Engleu ,
Eveneens, mijn meisje, als gij.
Maar, de naam mogt meer beteeknen.
'k Noem u liefst dan Jiartvriendiii !
Doch, hoc flauw zijn deze namen
Bij liet vuur yan trnijue min!
Waardste ,Liefste , lust mijns levens....
Neen ! dit drukt het ook niet uit!
Zacht! mij schiet een naam te binnen ,
Die het al in zich besluit:
'k Zal u steeds .mijn Leven noemen!
Ja , want ware ik van u af,
Schielijk zonk ik, vol van droefheid,
In het eeuwigzwijgend graf.
Gij zult dan mijn Leven hielen!
Maar — zoo noem ik u alleen!
Neen! ,die lieve naam , mijn meisje,
Blijve slechts aan ons gemeen!
Andre.m mog e Fillis zeggen;
Dit staat aan een ieder vrij.
Maar -- mijn Leven! ... o mijn Levert !
Dit zijt gij alteexi voov mij!
t

1M-IIJ'N GEBOORTEDAG.
Toen ik, op mijn'
J geboortedag,
g
g,
Nog naauwlijks in het wiegje lag,
Kw a,n

MIJN GEBOORTEDAG.
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't dartel wicht, de boze Min,
Het kraamvertrek al lagchend in.
Het knaapje schaterde overbid:
» Veel heils met deze jonge spruit!
» Hij zal, zoo ik mij niet bedrieg,
Dit zeggend keek hij in de wieg,
Hij zal nog aan mijn moeders kroon
» Een parel zijn van 't eerste schoon.
Me dunkt dat op zijn kieen gelaat
» Alh eels een trek der Liefde staat !"
Men zegt , Ms of ik 't laatste woord

Kwam

Reeds met bewustheid had gehoord,

Dat ik, met eenen lieven lach,
Naar 't vrolijk minnegoodje zag.
» Zie! sprak de dartle Jongen toen,
En gaf mijn kleene wang een zoen.

» Zie! heb ik nu wel mis geraan ?
» Het kind ziet mij reeds lagchend aan!
Gewis, mijn liefste kind, gij zijt
Om mijne komst met refit verblijd:
Ik ialu, in uw prille jeugd,
Genieten doen de zoetste vreugd,
» Door mij zult gij het puik en de eer
a Der meisjes. . . zie ... daar lacht hij 'wet-:• ! -Ja , Jongen wordt maar schielijk groot!
a Ilan schenk ik u een speelgenoot,
Een meisje vol bevalligheen.
Uitmuntend schoon " en juist, van loan!
» Nu lacht gij., maar gij weet noch niet
Wat gunsten u de Liefde wiedt.
» -- Kom , nog een kusje, kleene knaap !"
» En wieg den jongen nu in slaap !" -Zoo sprak de Min , en snelde voort,
De Bengel hield aan mij zijn woord;
Mijn kindschheid was maar naauw voorbij,
Of hij was ,altoos aan mijn zij.
blij
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Hij bragt mij vaak in 't lomrig Bosch,
Daar zaten wij op 't groene mos ,
En hoorden, hoe de nachtegaal
De ziel verteedert door zijn taal.
» Ik wil u , sprak het gulle wicht,
» Ook leeren hoe men, in gedicht,
De vreugden van het hart verheft,
» De ziel der jonge schoonen treft"
Toen schonk hij mij een elpen lier,
En leerde mij , met lossen zwier,
Op allerhande trant en maat ,
Hoe hij de zilvren koorden slaat.
Doch --- schoon mijn speeltuig helder klonk,
Toen hij mij schoone Fillis schonk,
Kreeg steeds mijn teedre poëzij
Een aangenamer melodij.
Na zing, nu speel ik anders niet;
Dan 't zoet, 't geen mij de liefde biedt.
En zijn eens, door den ouderdom,
Mijn vl o gge vingers stram en krom,
M ijn lied, schoon kracht en jeugd verdwijn',

Zal homer van de Liefde zijn!

AAN DE WIJSHEID,
Gij vergt mij , achtbre VVijsheid,
Dat ik aan u mijne uren
Geheel en al zal wijen.
Ja, hemelschoone "Wijsheid !
'k Bemin uwe eedle grootheid.
'k Eerbiedig uwe, lessen.
Maar ach! de groote Liefde
Ontrooft mij steeds die uren
Die, ik aan u mot wijen.
Wanneer ik, op mijn kamer,
TJ w lessen , eedle Wijsheid ,
Is stilheid overpeinze ,
Dan

AANDEW
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Dan komt de stoute Liefde,
Die dartle, looze Jongen,
En smijt de wijze schriften
Vaii uwe groote zonen,
Baldadig door elkander.
Dan slaat hij met zijn boogje
De veder uit mijn handen.
Dan schreeuwt, dan spot, dan lacht lij,
En roept: mijn lieve Dichter!
Hoe zit gij toch te suffen!
Kom! laat de wijsheid varen,
En ga met mij eens wandlen!
Dan moet ik , achtbre Wijsheid,
Den dartlen Jongen volgen.
Dan leidt hij mij gedurig
Voorbij het huis van Fillis.
En ziet hij dan mijn Fillis,
Dan wijst hij met zijn' vinger,
En zegt: zie , lieve Dichter!
Zie daar! — is dat de Wijsheid?
Zoo spot het looze boefje
Nog immer met mijn noodlot.
Zoo gaat het, groote Wijsheid
Zoo gaat het eiken dage.
Misschien, indien de Liefde
Mijn Fillis bij mij bragte,
Dat ik in stille ruste
Mijne -uren u zou wijgin !
Ach ! bragt de Min -mijin Fillis
Bij mij op mijne kamer!
Dan zou ik, eedle Wijsheid,
Met al mijn hart u dienen!

AAN FILLIS.
'k l\IIogt weer in dezen avondstond f
Op uwen zachten rozenioud ,
o Wel-
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o Wellust van mijn leven !
Met teedre kusjes kleven.

Naauw was de zilverblanke maan,
Aan 's hemels transen opgegaan,
Toen snij de reiriste 'weelde,
Bij u , mijn Fillis , streelde.
-

Wij smaakten 't alli'rzoetste zoet.
De Liefde deed mis 't jeugdig bloed
Met grooter -$neltieid vloeijen ,

En in onze aders gloeijen.
't Verhitte bloed gaf uw gelaat
Een' blos als van den dageraad,
En schonk uw kwijnende oogen
Een goddelijk vermogen.
Gij sloegt. uwe armen om mij hen,
En ik omvatte uw schoone leen',
Dus , in elkaar gestrengeld,
Wordt ons de ziel verengeld.
-

Geef, gulle Liefde, geef mij vaak,
Dat ik het zoet dier vreugde smaak'!
Het zoet, dat gij kunt geven,
Is 't voedsel van het leven!

AAN DEZELVE.

M ijn F llis , zoo mijn hand wat al te dartel speelt,
Moet gij die drift betoomen,
Zij zou , daar zij uw' hals en zachten boezem streelt,
Al len sk ens verder komen.
Nooit heeft de min genoeg; zij dorst altijd naar meer:
Ileur leven is begeeren.
Doch

AAN DEZE LVE.13!

Doch `t al te ruim genot slaat heur verlangen neer,
En doet haar vuur verteren.
Laar, wilt gij dat dit vuur bestendig gloei' en blaak',
Dan moet gij minzaam weigren.
Dan zal mijn liefdevlam , bij 't deinzende vermaak,
Ten hoogsten toppunt steigren.
Doch, dat niet al te lang uw lieflijk weigren duur'!
Dit zou mijn gloed verdooven.
Neen, laat mij, als ter sluik, tot voedsel voor mijn vuur,
Somtijds een kusje rooven.
Keer met uw handjes dan mijn stoute lippen af,
Die op uw kaakjes kleven.
En wil snij, half verstoord, half lagchende , tot straf,
Een teeder kusje geven!

K. U S J E.
» Gij zijt toch immer lastig'.
» Gij wilt gestadig kussen! -» Wat doet toch al dat kussen ?
» Wat wil dat toch beteeknen ?"
Zoo sprak mijn schoone Fillis-,
En keek met donkre oogen ,
En wendde 't hoofd ter zijde.
Ik greep haar lieve handjes,

En zei : mijn dierbaar meisje!
Mag ik u dan niet kussen!. • Zij schudde 't hoofd en boog zich,
En drukte met haar lipjes
Mij zachtjes op de wangen.
Zij sloot mij in heure armen,

En zei : » wat is een kusje? —
» \ Tat wil het toch heteeknen1 i "
Mijn allerliefste meisje,
is de taal der liefde.
Zoo dikwerf onze lippen
Zich kussende vereenen,
liet

I
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Dan denk Ik: Liefste Fillis,,
Gelijk ik met mijn lippen
Thans aan uw mondje kieve ,
Zoo, Liefste , is ook .mijn leven
Verbonden aan het uwe.
Zoo vaak ik u dan kusse,
Gevoel ik , meer dan immer,
De banden onzer liefde.
Dit alles , schoone Fillis
Dit alles zegt een kusje!

KUS JE.

G

evoelt gij ook, mijn Fillis,
Wanneer wij zamen kussen,
Uw hartje sneller kloppen ?
Wanneer ik met mijn lippen
Uw zuigend mondje nake ,
Dan is het, of het hart mij
Ten boezem uit wil vliegen.
Dan spreidt een driftig vuur zich „
Op 't snelst , door al mijn leden.
Dan druk ik, bevend, trillend.
U in mijn klemmende armen. —
En immers;
gevoelt ook
Die driftige verrukking
Want gij sluit, onder 't kussen,.
Mij in uw scheutige armen,
En drukt mij aan uw' boezem.
Zoo hechten onze lippen
Zich klevend aan elkander.
'k Geloof, mijn lieve Fillis,
'k Geloof, dat onze harten,
Wanneer wij zamen kussen,
Dat zij aan onze lippen
Dit streefend zoet benijden.
Wie weet — indien zij kouden ,
Of
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Of zij, op onze lippen,

I Jkander niet ontmoetten! .
o Fillis ! onze harten!
Zoo die elkaar ontmoetten, . , !
Wij stierven van verrukking!
-

K U S J E.

Waarom ik, mijn zoete Fillis ,
liever uwen schoonera mond,
Dan uw zachte wangen kusse ,
steunt op eenen goeden grond.
Ja , uw kaakjes zijn beniiiilijk ,

wellust kweekend , zacht en schoon,
Maar, uw mondje, liefste Fillis
strekt den kusjes tot een troon!
Wen ik, op uw' gladden boezem,
mij , vol liefde , nederbuig
Fri , op uwe poesle kaakjes ,^
purperroode roosjes zuig ;
I)an gevoel ik wel den invloed
van mijn streelend mingeluk;
Maar! veel zoeter zijn de kusjes i
die ik op uw lipjes druk.

E u wilt gij de reden weten ,
Fillis , van dit meerder zoet ?
't Is , omdat de min mijn lippen
slechts door kusjes spreken. doet.
Wen u clan mijn mond wil kussen
eis gij maat uw kaakjes biedt,
Spreek ik — doch ik krijg geen antwoord,
want uw kaakjes spreken niet !

Maas! wanneer mijn mond , o Fillis!
op uw lieve lipjes kleeft,
13

Voel
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Voel ik, dat uw zuigend canon l;e
mij het teederst antwoord geeft!

—..

Zou ik dan, mijn dierbaar meisje,
zonder antwoord henen gaan?.
Neen! wanneer ik u wil kussen,
bied mij dan uw lipjes aan!

DE LIEFDE.
anneer vertoont de Liefde
Zich op het allerschoonste,
In 't hijgende verlangen,
Of na het gul genieten ? --.
Wij smaken het genot reeds
In de armen der verbeelding,
Wanneer wij nog verlangen.
Maar , na het vrij genieten ,
Wanneer , door al de vreugde f
De snaren der verbeelding
Geheel zijn overspannen,
Dan heerscht in onze ziele
Een sombere verwarring.
Dan geeft het droevig denkbeeld
Wij hebben reeds genoten!
Der ziele een matte houding.
Maar, geeft een blik der hope
Weer leven aan 't verlangen ,
Dan leeft de ziel , en schept zich ,
Uit loutre hersenschimmen,
Wel duizend vreugdebeelden.

DE BESTEMMING.

E en Koning isen
g escha p
Om, volgens wijze wetten,
De volken te regeren.
Om deugden te beloonen ,
En ondeugd te kastijden.
Een
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Een Koning is op aarde
Het zigthaar beeld der Godheid.
Een Krijgselan is geschapen
Om , op het veld des oorlogs ,
Voor Vaderland en Vrijheid
Den vijand te bevechten ,
Der Helden eedle gramschap
Straalt uit zijn forsche l) likken.
H ij zwaait, met stevige armen,

IIet glanstrend zwaard der wrake
En zweert den Vaderlande,

Tot aan zijn' jongsten adem,
Eene onverwrikbre trouwe.
Een Wijsgeer is geschapen
Om , met doordringende pogen ,
Tr'atuur, in al haar gangen ,
Aandachtig na te sporen.

Nu vaart hij eens ten heemel
En telt en meet de starren.
Dan daalt hij weer op de aarde
En vindt in 't kleinste stofje
Eene onbegrensde wijsheid.
Rij gaat in 't rijk der zeden ,
En leert den mensch zijn pli g ten.
Oe deugd alleen, dus roept hij,

De deugd , Natuurgenooten!
Maakt u .alleen gelukkig!
Maar ik? ik ben geschapen
Oni mijn geliefde Fillis,
Voor eeuwig . te beminnen --

Om op heur' mond te kleven,
Om aan heur' 'hals te hangen,
Om op heur borst te zwijmen !
o Edele bestemming!
14AAN
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AAN MIJNEN VRIEND K....

G

ij waart dan ongelukkig?.
Ach waarom was de Liefde
Voor u een bron van droefheid?

Uw hart, zoo tedrgevoelig ,
Zoo zacht, zoo edeldenkend ,
Was 't eelste zoet der Liefde
Het hart van 't schoonste meisje ,
Van 't beste meisje waardig!
En gij waart ongelukkig !.. .
gij waart gelukkig!
Maar neen!
Uw meisje was uw liefde,
Uw teder hart niet waardig!
Nu zal de Liefde uw droefheid
Door heure gunst verzoeten :
Het hart van 't schoonste meisje
Van 't allerbeste meisje ,
Zal ze aan uw hart verbinden!
Dan zijt gij steeds gelukkig!
Dan zal , voor u , de Liefde
--

Een bron van vreugde wezen!

DE MISBRUIKTE VRIJHEID..
't minnewicht kwam op mijn kamer.
Dichter , zoo 'k u niet verveel,
Ei, evil mij dan *toch vergunnen,
» dat ik hier een weinig speel'!
» 'k Zal u in uw werk niet storen!
« geef mij daar dat groote boek 1
« o ! Ik zal zoo stille wezen,
» als ik ginder prentjes zoek!"
Zoo sprak 't !ooze minnegoodje ,
gaf mijn handen zoen op zoen.
' Ic Liet hem vrijheid om te spelen,
„

.. .

mits dat hij geen kwaad zou doen..
Af-

DE MISBRUIKTE VRIJHEID.
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Afgetrokken door gedachten,
greep ik - weér de dichtpen aan,
Zonder op de boeverijen
van den jongen acht te slaan.
Doch, vermoeid, door 't statig denken,
zie ik eindlijk voor mij heen.
't Boefje , dacht ik, is gehoorzaam,
en schijnt nog al wel te vreén.
Maar — ik had nog niet vernomen,
wat de stoute jongen deed; -Hoe hij all' mijn schoone boeken,
't venster uit , in 't water smeet!
Knaap ! dat zal ik u betalen!
riep ik op een' forschen toon.
Doch, hij zei , met tranende oogjes
a Moeder heeft liet mij geboón !
» Maar -- hij wees op drie , vier boeken
die heb ik niet weggedaan,
» Omdat ik , op 't eerste blaadje,
mijne beeldtenis zag staan..."
'k Ging mistrdostig naar liet venster
ei zag zuchtend in de vliet.
Nu heb ik geen andre boeken,
dan die hij nog liggen liet.

AAN DEN SLAAP.

E i, wijkt toch, bleeke zorgen!
Vergunt me een weinig rust!
Luik gij mijn zwijmende ooggin ,
o Vriendelijke slaap!
Of zijt ge , o krachthersteller ,
Gelijk een valsche vriend,
Die , in den nacht der naarheid,
Noch vriend noch vriendschap kent
Maar ij rein ! uw gulle handen.

Verligten onze sunart.
15

Well
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Wen vrienden ores verlaten,
Dan staat gij ons nog bij.
Ach! waar mogt gij nu toeven,
o Vriendelijke slaap?
Ei, koom toch! drijf de zorgen
Van 't eenzaam ledekant !
Ei, koom toch!... maar! ... mijn Fillis!.
Is Fillis reeds in ru,t ? —
o Slaap, snel naar mijn Fillis!
En sluit haar oogjes toe!
Wanneer gij , bij mijn meisje ,
Uw werking hebt verrigt ,
Verdrijf dan ook mijn zorgen ,
o Vriendelijke slaap!

KUSJE.

H

oe meer mijn mond de tipjes,
Van uwe lieve lipjes,
Al kussende' genaakt,
Hoe meer ik , door het kussen ,
Mijn liefdevuur wil blussclien,
Hoe meer het gloeit en blaakt.
Zijt gij met mij bewogen ,
Wen gij, met kwijnende oogera ,
Mij van ter zij begluurt?
Ei, Fillis, spaar die lonken!
Mijn vlam wordt, door die vonken,
Nog meerder aangevuurd.
Mijn lust, mijn vreugd , mijn levens,
Die vlam zal mid doen sneven,
Die mij zoo lijden doet.
Maar — gun , dat , op uw lippenn
De ziel mij moge ontglippen!
Dat sterven is mij zoet!
Ei'
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Ei , sta mij toe, mijn Engel!
Dat ik uw halsje omstrengel,
Terwijl mijn mond u kust!
Dan wordt de vlam mijns levens,

En van mijn liefde tevens ,
Op Eénen stond gebluscht !

DE DRIE BEVALLIGHEDEN.
is Aglaïa , deftig, schittrend,
Is haar schoonheid meer dan schoonheid,
Even als de grootsche luister
Van een' heldren nacht des winters:
Kwijnt in Euphrosine's oogen
't Vuur der zachte, en teedre liefde;
Teekent beur bevallig wezen
Niets dan teederheid en liefde:
,

Is Thalia frisch en jeugdig,
Even als een lenteroos ;
Lacht zij even als de hemel
Op een' schoonen lentemorgen:
Al die schoonheid is , in Fillis,
Door Natuur, te zaam vereenigd.
Deftig, schittrend als Aglaï a ,
Zacht en teer als Euphrosine ,
Frisch en jeugdig als Thalia,
Dus is mijn bevallig meisje.

DE VIER GETIJDEN.

I

n de Lente pluk ik bloempjes,
Om mijn Fillis borst te sieren.
En dan plukt mijn Fillis bloempjes,
En dan vlecht zij lentekransjes ,

C^
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Om mijn slapen te bekroonen.
De eerstontloken lentekruidjes
Drukken wij met dartle voeten.
Van het spits der hooge duinen
Zien wij , hoe de wulpsche golfjes
Op de blanke stranden spelen.
't Dansend zonlicht doet liet blosje
Van mijn Lillis hooger gloren.
Ieder lachje van mijn Fillis
Schildert mij de vreugd der Lente.

In den Zomer, wen het windje,
Wen het lieflijk westewindje
Door de groene takjes ritselt
Wandel ik door 't olmenboschje
Met mijn Fillis aan mijn zijde.
Midden in dit somber boschje
Staat een aangenaam priëeltje ,
En dan ga ik, riet mijn Fillis,
In dat schoon priëeltje zit-ten.
Daar verbeiden wij den avond.
En, terwijl ik Fillis streele,
Kussend in mijne armen drukke,
Wordt liet om ons henen duister.

En dan gaan wij, bij 't geleide
Van het koelend avondwindje,
Vrolijk uit het boschje treden.
In den Herfst, wanneer de bladen,
Door 't geloei der noordew inden ,
Langs de ontbloote velden stuiven,
Ga ik , met mijn lieve Fillis
In dén vruchtenrijken boomgaard.
- Fillis vreest niet voor een vlaagje. —
E n dan plukken wij de vruchten,
Die , van kromgebogen takken,
Zich aan mijne Fillis bieden.
--

Ici-
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DE VIER GETIJDEN,
Beiden zijn wij vol van blijdschap,
En wij keeren vol van blijdschap,
Met het blozend ooft geladen ,
Uit den welbeplanten boomgaard.
In den Winter, wen de vloeden
Door den Oostenwind verstijven,
Als de dikgepakte wolken
't Veld met blanke sneeuw bestrooijen
Ben ik , naast mijn lieve Fillis,
Bij den warmenh a and gezeten.
o! Dan straalt het blij' genoegen
Uit heur vrolijklagchende oogeis!
o! Dan smaak ik niet dan wellust!

'

Duizend lachjes, duizend kusjes ,
Duizend wederzijdsche kusjes
Zijn de sprakelooze tolken
Onzer onuitspreekbre vreugde.
Zoo verslijt ik vaak den avond
Aan de zijde van mijn Fillis.
Dus vind ik in Lente en Zomer ,
Herfst en Winter altoos vreugde.
Maar — al was het immer Lente,
Zonder mijn geliefde Fillis
Zou 't mij eeuwig Winter wezen.

AAN FILLISe
1y og , mijne Fillis,
Voel ik de kusjes,
Die gij mij gistren
Drukte op de lippen!
o! Dat herdenken 1
Brengt me in verrukking!
o 1 Wat al weelde —
Zalige weelde
Schonk
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Schonk mij de Liefde!
o! Bij mijn Fillis
Vind ik de vreugde 1
o! Van haarlipjes
Zuig ik het leven!
o! Uit haar oogjes
Schieten dan vonken
In mijnen boezem s
Die mijn begeerten,
Zuivre begeerten,
Driftig ontvlammen!
Vol van verrukking
Tan ik pas staamlen ;
Dierbare Fillis!
Gij zijt mijn alles!
'k Vlij mij ter neder
Op uwen boezem. --

.. .

'k Voel uwen boezem
Heviger zwoegen —
'k Hoor u dan lispen ,
Fluisterend lispen:
'k Zal beminnen!...
Eeuwig beminnen!
o Mijne Fillis!

u

.. .

Zulk een vreugde
Grenst boven 't aardsche 1

LIEFDE

EN

WIJN.

Ileb twee bronnen, die de voedsters
van mijn jeugdig leven zijn:
'k Leef bij Fillis door de Liefde -op mijn kamer door den Wijn.
'k

Z al snij 't lot dan immer drukken?
Voegt liet al zijn kracht bijeen,
Om,

* * * * * *
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Om , na zoo veel ongelukken,
Mij geheel in 't stof te treen ?
Zal die nevel nimmer scheuren?
Zal ik nooit het licht weer zien?
Nimmer 't hoofd ten hemel beuren,
Wen de bleeke zorgen vlien ?
'k Zag, in mijne lentedagen,
Slechts een schaduw van de vreugd!
Weenen, zuchten, zorgen, klagen ,
Was het noodlot van mijn jeugd!
Zag ik soms een weinig klaarheid,
Straaltjes van een blijder licht,
IJlings dekte een 'donkre naarheid
Dit vervrolijkend gezigt.

'k Zie mij van den nijd begrimmen,
Laster bast mij woedende aan! —
Zal mijn zon maar pas aan 't klimmen,
Dus ten middag ondergaan ?
Neen! o neen! ik zal nog leven!
'k Zie een zachter zonnesclijn !
Laat mij , al wat is , begeven:
Fillis wil nog mijne zijn!

AAN DE MANE.

V

orstin des nachts, volschoone Maan.!
Ei, doof een wijl uw' heldren luister,
En laat mij. hier , in 't sombre duister,
Bij deze boomen staan!

'k Wil mij aan 't vragend oog onttrekken,
En Gij, Gij zoudt mij hier ontdekken....
Neen! zuivre Nachtvorstin!
Begnusti g mijne min!
Be-
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AAN DE MANE.
Bedek U, voor het oog der volken,
Met een gordijn van dikke wolken,
Opdat de dwang , die 't al bespiedt,
Alom met arendsoogen ziet ,

Mij hier niet moge ontdekken! -Neen! laat mij hier toch veilig staan!
Doch wil, wanneer de tijd mij roept van hier te gaan,
Mij tot een Leidsvrouw strekken!

KL A. G T.
dwalen!...
N u moet ik nog in 'tteeenzaam
wreed!

o Noodlot! al
Ik kan, gedrukt door zoo veel leed,
Maar naauwlijks adem halen!
Mijn vriend zit aan de zij
'Van zijne Elize stil en vrij ,

En kust en streelt haar zonder vreezen ,
En ik mag naauw mijn Fillis zien!
Haar slechts ter sluik ecn kusje biên !
Ilan dit mijn smart genezen?
Ben ik dus niet met regt verstoord?
-

Heb ik geen reden om te klagen?
De min heeft slechts mijn red verhoord,
Om mij nog meer te plagen 1

DE WIJSGEER.

J

onorelin* , dus sprak een Wijsgeer,
Jongeling, gij moet den hemel,
In den stillen nacht, beschouwen,
Wen geen wolkje hem verduistert;
Dan moet gij die groote lichten ,
Die ontelbre groote lichten,
Ons hun assen om zien rollen! -Gij moet langs de ruime gelden ,
It

Schoor;
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't - Schoon der Lente vaak beschouwen;
Frissche planten , purpren rozen ,
Alles moet uw' aandacht wekken!
Gij moet vaak in 't statig boschje
Hooren , hoe de blijde vogels
Kunstelooze zangen zingen!
o! Natuur is grootsch en edel!
,

Gij moet al haar schoon beschouwen!
Ach! zoo sprak ik: lieve wijsgeer!
Al de schoonheid, die gij opnoemt,
Ilan ik in een enkel voorwerp,
In mijn meisje alleen beschouwen!
't Helder voorhoofd is mijn hemel ,
En heur oogen zijn mijn starren,
En de blosjes van heur wangen
Zijn mij meer dare Lenterozen !
En heur stem! — mijn lieve Wijsgeer!
o! Zoo gij heur stem mogt hooren!
Gij zoudt nooit meer in liet boschje
'aar uw lieve vogels luistren!
Toen Natuur 't heelal gewrocht had ,
Heeft zij al de pracht der schoonheid,
Die op al de deelen schittert,

In een meisje alleen vereenigd.

ONGELUKKIGE LIEFDE.

E er ik nog de Liefde kende ,
dacht ik, ze is het zoetste zoet.
Hoe gelukkig! dien de Liefde ,
met heur hemelnektar , voedt!
'k Zag , met tranen in mijne oogen,
menigmaal een' jongeling ,
Die, met blijdschap op de wangen,
naar zijn jeugdig meisje ging.

K

r lief-
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L-IEFDE.

Li d , geef Mij ook een meisje!
stel mijn kloppend hart te vreén !
LièMe geef mij ook een meisje!
waarom zwerf ik dus alleenr ?
o! Mijn hart is voor uw' invloed,

door natuur, reeds voorbereid !
Liefde, ja! mijn hart is vatbaar
vóor uw hoogste zaligheid !
Nimmer zaagt gij trouwer dienaar
aan uw v o- eten neergeknield !
Al nmijnr zuchten, al mijn weitsclren
zijn met zucht door u behield !
Liefdé , geef eiij toch een meisje
,

schoon, aanvallig, lief en tear!
Ach! gaf mij * de Liefde een meisje —
'k wenschte niets op de aarde meer!"
Dus verzuchtte ik menigmalen.
3 indlijk werd mijn ' beê verhoord:
'k Zag mijn Fillis! -- en! hoe seh. ielijk
was ik' door haar schoon bekoord! —
'k Sprak niet , maar mijn oogen zeiden:
ach! dat gij mijn meisje waart!..

't Meisje zei , met kwijnende ooggin
ach ! dat gij mijn minnaar waart!...
'J Greep haar, evende, in mijne armen.
o! hoe joeg mijn boezem nu!
'k Fluisterde : gij zijt mijn meisje -....
en zij lispte : ' k ben voor u ! ! .. .
'k Zeeg, door blijdschap overwonnen,
op heure zachten boezem neêr.
Eindlijk gaf een teeder kusje
mij het eerste leven weer!
Nu werd ik bewust der vreugde,
die mijn' boezem overwon.
'k Riep nu: ja! gij zijt mijn meisje!
dart ik straks maar staamlen kond
u ben ik volmaakt gelukkig!
.

g i1

ONGELURKIGE LIEFDE,
gij zijt mij de waardte schat!
Gij zijt mij mijn levenswellust,
meer dan 't gansch heelal bevat I
Maar, helaas! die gulle blijdschap
week voor 't fel gevoel der smart:
Wreede dwang en vuige laster
rukten 't meisje van mijn' hart!
Wreede! ach!. .. de hand der Liefde

heeft ons bij elkaâr gebragt,
Zij vereenigde onze harten
met -ten Gnwedrstaaflbre magt!
Nog bemin ik 't lieve meisje,
nog gloit haar de borst voor mij:
Maar! - hoe droevig, hoe onzalig
is de liefde in slavernij!
Nu is mij de bron der vreugde
de oorzaak van mijn ongeluk.
Mijn verflaauwde en zwijmende oegen
tuigen van mijn hartedruk.
Lieve Liefde! groote Liefde!
sta ons bij, den dwang ten -spijt!
o 1. Dan zing Ik, met mijn meisje,
dat gij 't heil der mensehen %ijt!

MIJN WENS CH.
Ik

haat den krijg. Het dol geweld
Van Mayors kan mij niet behagesi.
Ik wil, op 't Woedige oorlogsveId,
Geen hersenschimmige eer hojagen.
Geen zucht naar goud bebeerscht mijn ziel.
Wie- dwaas is zwerve langs de baren:
Nooit zal Ik, met een broze kiel,
Naar verren oord, o schatten yaren.
112
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De weetlust wekke een' wijsgeer op:
En woog hem door de wolken drijven:
Nooit zal ik, op der Alpen top,
Wijn naam, in duurzaam marmer , schrijven.
Neen!zoo ik slechts in stille rust,
Aan Fillis lieven mond mag hangen ,
Geniet mijn ziel laar' grootsten lust
liet hoogste -doel van leur verlangen.

o Fillis! gij, gij zijt mijn vreugd!
Niets kan mij buiten u behagen!
Uw liefde doet mijl prille jeugd
Een' krans van groene mirten dragen.

DE IJVERZUCHTIGE

E

en regt en teeder minnaar
Is altoos ijverzuchtig. -Wanneer zijn meisje een' ander'
Met vriendelijke oogjes toelonkt,
Gevoelt hij, in zijn' boezem,
Een heimelijke ontroering.
Dan straalt hem de ongerustheid

En kommerlijke vreeze
Uit naauwoplettende oogen .
Nu poogt hij eens de droefheid,
In zijn gelaat zoo zigtbaar,
Met een geveinsde vreugde
-

Voor aller oog te dekken.
Dan weer doen spijt en gramschap
Zijn bleeke wangen gloeijen.
Dan brandt er in zijne oogmis
Het vlammig vuur der woede..
Dan knerst hij op zijne tanden,
En vloekt hem, dien zijn meisje

Zoo vriendelijk belonkte.
Diaar
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Maar -- ziet hij weer zijn meisje,
En lacht zij lief en teeder
Den gullen lach der liefde
Straks zijn de vreeze en droefheid,
De spijt en felle gramschap
Van zijn gelaat verdwenen.
Dan valt hij op haar' boezem,
En drukt haar in zijne armen,
En kust heur lieflijk mondje,
En stamelt , onder 't kussen :
Gij zijt , gij zijt mijn meisje!
Gij zijt de lust mijns levens! --Gij zijt -- gij zijt mijn alles!

WAAROM DE LIEFDE GEBLIND WORDT.

M

en maalde , reeds van ouds het dartel minnewicht
Met eenen blinddoek voor 't gezi t.
Wat mag hier van de reden wezen ?

Is 't, om dat zijne hand noch groot noch kleen ontziet,
Maar elk de schichten heeft te vreezen,
Die hij zoo onmeidoogend schiet?
o Neen! men blindt zijn lonkende ooggin ,
Opdat het zien der smart
Van 't, door zijn schicht, verwonde hart,
!km niet bewegen zou tot teeder mededoogen :
Want , werd het stoute wicht met 'a minnaars leed begaan,
Gewis! hij zou geen haiid meer aan den hoge staan!

HET WIJSGEERIG ANTWOORD.

\ T

'k \ 55, met mijn jonge vrienden,
Eens bij een' wijzen grijsaard;
Wij spraken , hoe een wijze
Den vijand van het leven ,
Den dood kloekmoedig afwacht.
Zegt, zei de grijze Wijsgeer,
K3

Zegt,
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TIET WIJSGEERIG ANTWOORD

Zegt, brave jongelingen,

Naar zoudt gij 't liefste sterven? --^
ik, zei de jonge Cleon ,
Terwijl zijne oogen gloeiden,
Ik zou het liefste sterven
Op 't bloedig veld des oorlogsti
Ik keu geen grooter wellust
Dan, voor den Vaderlande,
Den jongsten snik te geven!

De goede grijsaard lachte
En hield het . oog op Cato.
Toen sprak de jonge Cato:
Ik zou het liefste sterven
In stilte op mijne kamer,
Omringd van echte Wijzen.

Er is geen grooter voorre ;t
Dan, dat de ziel eens Wijzen,
In een geruste stilheid,
Dees woelige aarde ontvlugte.
Nu kwam de beurt aan mij ook
Ik zag, dat aller oogen
Eenstemmiglijk mij vraagden:
Waar zoudt gij 't liefste sterven?
Toen vroeg mijn kloppend hart zich
Waar zoudt gij 't liefste, sterven ?
liet aaklig veld des oorlogs ... ?
De sombre cel der wijzen. • ?
Neen! hier wil ik niet sterven
In 't einde zeide ik schielijk:
Ik zou het liefste sterven

In Fillis scheutige armen,
Op Fillis zachten boezem....
iioe kan men schooner steryen??

D-

W
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!)e wijsgeer sloeg v,ijne oogen

Op Cleou en op Cato,
Eu . op zijn grote boeken,
ja l hij • acu te !
Enzuchtte
T--

HET JAWOORD.

S choone , zeide ik tot mijn meisje,
Zeg nu of gij m- bemint ?
gt Meisje lachte eens , en heure -oogjes
Zagen mij al kwijnend ,aan, .
Ik herhaal he ' tag .mij» nçijç.,
Zeg nu , of gij mij bemint?
't Meisje stamelde, en een zuchtje
Glipte van heur lipjes - af.
Zeg dan, riep ik onverduldig ,
Zeg . Tian ., of gij vlij baemint?
't Meisje boog het blozend aanz.igt
Zachtjes op mijn' schouder neer.
Nu riep ik van liefde blakend,
Zeg nu, of ,gij mij bemint?
't Meisje ,zuchtte — maar, in 't einde,
Zei, zij stawelende ,. • . • Ja!
'k Vong , al kusse»d„ , .'t lieve woordje
Van heur purpren lipjes af,
En mijn meisje drukte 't zegel.
Van heur .liefde op mijne» mond!
'

DE JONGELINGETV.

I n een' kring van jpn.tieiingen ,
Bij den warmen haard gezeten ,
Drinken wij, den purpren nektar.
Gulheid lacht in aller oogen,
Ieder vult den glazen beker ,
Op het welzijn van zijn ,meisje.
Eu dau vellen wij de glazen,

K4

Op
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Op het welzijn aller schoonen.
Allen roepen wij: het welzijn
Van de Vaderlandsche Schoonen!
Nu doen wij op nieuw den nektar,,
In den heldren beker, branden,
En nu roepen wij eenparig :
't Vaderland! ... de bekers klinken,
En een traantje van verrukking
Mengt zich met den druivennektar.
Niemand spreekt er, maar elk aanzigt
Draagt de duidelijkste teekens
Van een edeldenkend harte.

EENE ONTDEKKING.

W

aarom of toch de Dichters
Zoo graag een teugje drinken ?
Dit vroeg ik aan mijn Zangster,
En zij gaf mij ten antwoord:
a Er was in oude tijden,
Een bron, die aan de Dichters
En vuur, en geest kon geven i

Hier dronken ze uit, en zongen
Ter eere van hun Goden,
En dagpre oorlogshelden.
De schoonheid der Nature,
Het lagchen van de Lente,
Het zoet gevoel der Liefde
Was 't, dat de Dichters zongen.
Maar --- met die oude tijden
Is ook die bron verdwenen,.
Nu hebben onze Dichters
Ontdekt, in later tijden,
Dat, in het sap der druiven,
De kracht der bron berustte.
Dit is alleen de reden
-

Dat'
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Dat zij zoo gaarne drinken.
Nu drinken zij en zingen,
Door 't sap der eedle druiven
Gesterkt, de schoonste zangen."

AAN DE MEISJES.

J

onge meisjes, hoe rampzalig
Is, voor u, die prille schoonheid 9
Die, op uw gevulde wangen,
Op uw welgevormde lippen,
En op al uw leden, schittert;
Hoe rampzalig is die schoonheid,
Zoo gij, wars van blanke kuischheid ,
Hun gehoor geeft, die u vleijen!
Vliedt, o Schoonen! vliedt die ',vleijers !
Luistert gij naar hunne wogrden,
Dan zal ras de blozende *onschuld
Uit uw jeugdig harte vlugten.
En •hoe schielijk zal dan de ondeugd
In uw jeugdig harte sluipen!
Neen! ontvliedt die laffe vleijers!
Denkt niet dat zij u beminnen 1
Vuige slaven hunner driften ,
Volgen zij geen andre wetten,
Dan de wetten hunner driften.
Deugd en onschuld te belagen,
Al wat heilig is te onteeren,
Is hun eenigste bedoeling.
Neen, gij Schoonen! kent de Liefde!
Laat een edeldenkend minnaar
U die drift der groote zielen ,
In heur groote kracht , doen voelen.
Kent de Liefde ! zij is edel ;
Deugd en onschuld zijn haar zusters.
tiaar , dat nimmer luipende ondeugd,
In den schijn van ware liefde ,
K

5U_,
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DE' NTE'I6JE'S.

U, in h are •strikken vange !
Schielijk zou uw schoon verslensen.
Schielijk zou de hand der ondeugd
't Merk der woedende begeerten,
Op uw jeugdig aanzigt, drukken!
-

AAN DE JONGELINGEN.

J

ongelingen, welk een wreedheid,
Lieve schuldelooze maagden
Van het pad der deugd te leiden! .*Welk een schennis ! welk een snoodheid,
Ziet Natuur de handen wringen!
Ziet- haar tranen! hoort heur klagten!
» Ach! dus spreekt ze; wat al maagden,
Wat al schulcleldoze maagden,
In de klaauwen der verleiding!...
Maagden! moest u dart de schoonheid
Zulk een bron van rampen wezen!
Heb ik, aan uw tintlende oogen ,
Zulk een edel vuur gegeven ,
Opdat zich de dwalende ondeugd,
Aan die vlammen, zou ontsteken?
Heb ik dan uw lieve wangen
Met dien zachten blos' beschilderd,
Om den heeten blos der driften,
Op het aangezigt der wellust,
Zoo verwilderd, te doen gloeijen ? ...
Lieve maagden! uwe schoonheid
Gaf lik u tot eedler einde! -'k Gaf ze u, om het hart eens jonglings,
In een zuivre min te ontsteken;
Om die vlammen steeds te voeden;
Om voor hem alleen te leven! —
11Maar ! --- nu zult gij nooit dien wellust —
Nooit dien zuivren wellust smaken! ...
o! Verleiders! welk een wroeging
Zal
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Zal u 't krimpend hart verscheuren,
Wen, bij 't zwijgen uwer driften,
Uw geweten zal ontwaken !
o:! Verleiders! gij moogt beven!
Uw geweten zal ontwaken!..."
Hoort! dus klaagt der schoonen moeder!
Jongelingen! tracht toch nimmer
Heure droefheid te vergrooten!

Z A ]1 G
V A N

VA.DERLANDSCHE MEISJES
Komt. Speelggenootjes,
laat ons klagen,
^ en ,
l

Om 't leed, dat, in haar jonge dagen,
De jeudige Dorinde lijdt.
Dorinde , om heur bevalligheden,
Fleur schoon gelaat en heusche zeden,
De roem en 't sieraad van haar' tijd.
Zij deed, door hare kuische lonken,
Dametas hart in min ontvonken;
Zij voedt die liefde met een' lach. —
De jongling smeekt der jonge schoone,
Dat zij hem wedermin betoone!
Zij aarzelt - zucht -- en antwoord: ach!.
Zij mint hem ? — Ja! de purpren rozen,
Die, op haar lieve wangen blozen ,
Getuigen wat haar hart gevoelt.
Dat tuigen ook heur kwijnende oogen,
Verteederd door het groot vermogen
Van 't vuur , dat in haar' boezem woelt,

Nu was de vreugd ten top gestegen.
Dametas, in haar' arm gezegen ,
Zuigt honig van haar' lieven mond.
Zij kussen, zuchten, 'woelen, zwoegen

En
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En 't scheen , of 't klimmende genoegen
De ziel van 't logge vleesch ontbond.
Maar, ach! gij moogt slechts korte tijden
U in die zuivre vreugd verblijden:
De Minnaar van uw lieve jeugd ,
Dorinde, wist, door listig vleijen,
U van het regte spoor te leijen i
Hij smeekt — en overwint uw deugd!
Nu scheen de Maan heur' glans.. te derven,
't Gestarnte aan 's Hemels trans te sterven ,
Terwijl Natuur de handen wrong.
Dorinde, uw oog verloor= zijn stralen,
Daar 't hoofd der vlugge boschkoralen
Een sterflied op uwe onschuld zong.
Helaas! 't gevolg der strafbre weelde,
Die haar den jongen boezem streelde ,
Was zielverslinden d naberouw;
Dameet, in weerwil van zijne eeden ,
En doof voor tranen en gebeden -Die snoode! brak den band der trouw t,
-

Komt, klagen wij, mijn Speelgenooten
Dorinde van elk een verstooten,
Is al ons medelijden waard.
De smart, die ze, in haar jonge dagen,
Door onvoorzigtigheid moet dragen,
Zij nooit door valsche deugd verzwaard!
,

Komt, Speelgenootjes, dat Dorinde,
Bij ons den troost der vriendschap vinde!
Zij, immers, is een meisje als wij?
Maar -- dat , bij 't lagehen der vermaken,
De deugd ons altijd moog' bewaken,
Eu de onschuld onze schutsvrouw zij!
DE
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DE OVERWONNEN FILOSOOF.

W at is Liefde , roept Lyzander,
Wat is toch de kracht der min?
Liefde zal mijn hart niet boeijen
Aan heur trotsche zegekar!
Vruchtloos spant de God der Liefde
Zijnen kinderlijken boog,
Want mijn hart is, voor zijn pijlen,

Met een stalen schild gedekt!
U. doorluchte Wijsbegeerte!
Die ons boven de aai d verheft,
Ti alleen ben ik verschuldigd,
Dat mijn hart onkwetsbaar is! —
Chloë , die de trotsche rede
Van Lyzander had gehoord,
Zegt: ik zal leem overwinnen,
Al was hij Diogenes!
Zij , gewapend met een lachje
Volgt den stuggen Filosoof;
Roept hem, en — een vurig l onk j e
Dringt hem, door het oog, in 'than.

Chloë gaat al lagchend henen.
» Schoonel toef een oogenblik!
» Voer den slaaf, door u verwonnen,
» Toch met u in zegepraal! ...
»'k Zal, in u, de kracht 'der Liefde
»'k Zal uwe oogen hulde doen. . . ! !"
Ach! doorluchte Wijsbegeerte!
Waarom stoudt ge uw' zoon niet hij??

DE

WEIFELENDE SCHOONE.

W aarom zoude ik toch beminnen ?
Is de Liefde dan zoo zoet?
Dv.
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Doris zal mij niet verwinnen,
Schoon hij zoo veel moeite doet!
Schatten heeft hij. -r– maar
zijn schatten
Dan de bronnen onzer vreugd?
Neen! d.e rijkdom,. niet te omvatten,
is 't -be-2it der schoone deugd!
Waarom zoude ik toch beminnen?
Is de Liefde dan .zoo zoet?

Hylas zal mij •niet verwinnen,
Schoon hij zoo veel moeite doet.
Welgevormd en juist van leden
Is hij 't puik . der frissche jeugd;
Maar*-..zijn woeste en losse zeden
Missen 't kenmerk van de deugd!
Waarom zoude ik toch beminnen?
Is de Liefde dan zoo zoet?
Daphnis zal mij niet verwinnen,
Schoon bij zoo veel moeite doet!
Daphnis is zoo braaf als schrander...!
Dit is immer 't merk der deugd ? ---

h ij heeft, boven menig' ander',
Grijze wijsheid in zijn jeugd!
Acht indien ik kon beminnen!...
11looglijk . is de *Liefde zoet !
Daphnis zou mij wel verwinnen,
Want hij heeft een et l gemoed.
Daphnis , ja! ik moet u achten....
Zacht? — zoo dit eens liefde waar! .. .
Neen! dit moet hij nimmer wachten!
'k Min hem niet —• ik acht hem maar!

11 LT
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HET
T KEURSLIJF.

Z

ij , die, tot vrouwélijke P racht ,
Het Keurslijf eerst heeft uitgedacht,
Was wis een rimplig wijf van driemaal' dertig jaren,
Wier grommigheid der lieve jeugd
't Genot ontzei der . -zoete vreugd ,
Omdat haar 't zoet genot was met de jeugd ontvaren.
Had dan de deugd geen mats genoeg,
Dat ze een vermeetle hand verjoeg,
Die, met een' dartle drift, een' boezem dorst genaken ?
Moest dan een mislijk zamenstel
Van walvischbeen , met wreed geknel,
De maagdelijke borst zoo strengelijk bewaken?
Natuur! men handelt u tot hoon!
Gij schept vergeefs uw toovrend schoon!
Gij kunt der grilligheid der mode niet behagen!
Ach! mogt zij, die (lees dwaze pracht
Te zinneloos heeft uitgedacht,

Tot straffe, in Pluto's hof, een gloeijeud harnas dragen!

HET GEBREK IN CHLORIS.

N

atuur gaf aan mijn Chloris
Heure allerschoonste gaven.
Zij . gaf haar - schoone leden,
Zij gaf haar tintlende oogjes,
En blosjes op de wangen.
Zij gaf haar, trots de mannen,

En vlug vernuft, en oordeel.
In 't kórt, zij gaf haar alles,
Wat maagden kan vers réren.
Maar jammer is 't --- zij weet het!
-
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AAN FILLIS.

Z eg mij eens, mijn jeugdig meisje

i

Merkt gij mijne liefde niet;
Kunt gij dan niet in mijne oogen
Lezen , dat ik u bemin?
Ja, voorzeker , ieder opslag
Smeekt u om uw teeder laait;
En, zoo ik mij niet bedriege ,
Wraakt gij mijne bede niet.
Ieder woordje , dat gij vriendlijk
(En hoe dikwijls!) tot mij spraakt,
Ieder ziel doordringend lookje
Heeft dat denkbeeld aangevuurd.

Ach! waar toe dus lang gezwegen;
Ik bemin u! zeg nu ook
Dat gij mij uw hand wilt geven :
o! Dan is mijn heil volmaakt.

Vloeit nu vrij , mijn vreugdetranen!
Klop van vreugd, mijn minnend hart!
Zij , de hoogste lust mijns levens,
Wraakt mijn teedre liefde niet.
'k Heb het handje van mijn meisje
Teeder in mijn hand gedrukt,
En een enkel wederdrukje
Bragt mijn gansche ziel in vuur.
Ach! die Engel!... 'k moet haar minnen,
Zij moet nog de mijne zijn! ...
Maar waar dwaal' ik?... zou zij immer
Weten dat ik haar bemin ?

ra,
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la , zij weet liet; met mijne oogera
Zeg ik meer dan duizendmaal:
Waardste, hoe mijn noodlot woede,
Gij moet eeuwig mijne zijn!

DE TROOST DER HOPE.
Zoo

koel heb ik u nooit gezien! --

Gij wildei mij maar naauwlijkts hooren.

Doch, liefste Fillis, 'k heb - misschien
Uw hart, uw teelre min verloren!
Maar neen! Gij zweert mij eeuwig trouw....
En zoudt gij dan dien eed verbreken!
o Fillis _, 't wroegend naberouw
Zou uwe wangeer doén verbleeken!
De knaging zou met schicht op schicht
Met schok op schok, uw hart bestormen!
De kwelling zou uw aangezigt
Met heure maagre hand misvormen i
Dan zoudt gij, in de ruimste lucht,
Voor u een' engen kerker vinden!
't Geweten, dat gij nooit ontvlugt ,
Zou u met taaije koorden binden!

Maar ach! dit denkbeeld grieft mijn hart! —
o Neen! gij zult standvastig blijven!

Uw liefde zal de wreède smart
Uit mijn bedroefde ziel verdrijven.
De hoop , die 't krankste leven voedt,
En blijdschap schept voor hen, die ti Buren ,

Doet, door heur bijstand, mijn gemoed
Het hoofd weer vrijer opwaarts beuren.
L

ái,
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DE TROOST DER HOPE.

Zij stort mijn ziel vertroosting in.
Dus spreekt ze: » Wil het zuchten staken!
Somtijds verflaauwt het vuur der ruin,
Om weer in heeter gloed te blaken.

» Uw Fillis mint u wees gerust,
a Dat ze U die kneiheid zal verzoeten;
« En, daar zij in owe armen rust,
» Met meer dasi duizend kusjes boeien."
o Lieve hoop! zou 't waarheid zijn?...
Ja! Fillis mint mij als voorhenen!
Ee'n lonkje slechts! en al mijn pijn,
Mijn vrees en droefheid zijn verdwenen!

AAN FILLIS.
:Nog twee paar jaren, dan is 't eind van ons veidriet!
Schoon alles thans het hoofd aan onze wenschen biedt,
Dan zal de Godheid ons het loon der liefde geven!

Dan zal geen norsche dwang uw teeder hart doen beven!
'k Gevoel de blijdschap reeds, die 'k dan gevoelen zal!
Mijn Engel! staan wij slechts voor alien aanval pal.

Opiegie liefde moet in 't einde zegepralen,
Na zoo veel prangend leed een' ruimer adem balen!
Ach! dierbaar meisje! blijf uw' minnaár toch getrouw!
Het is uw liefde alleen, waar ik mijn hoop op bouw!
Voed nooit een andre min, met 't vuur van deze liefde,
Dan schoot uw hand een schicht, die mij den boezcn griefde,
Dan stiet de wanhoop mij in 't naar en somber graf....
Waar ben ik?... ach! mijn ziel, laat van ditdenkbeeld af!
Zou Fillis, die mij mint, zou Fillis mij verlaten?
Eer zal de blanke zwaan de zilvren stroomen haten,
Eer Fills mij verstoot uit heur beminlijk hart.
Gij zijt de mijne reeds - gij deelt in al mijn smart:
Gij voelt de rampen ook, die mij het hart doorknagen.
Gij vindt in mijn geluk uw hoogste welbehagen,
Gij

AAN F ILLIS.
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Gij zijt de mijne reeds, schoon 't heilig echtverbond
Mij nog het ruim genot van mijn geluk niet goat!
Wij zijn, eer 't gansch heelal , uit de Almagt werd geboren,
In 't eeuwig raadsbesluit elkander toch beschoren.
Uw naam is met mijn' naam gestrengeld onder een,
In 't eeuwig diamant van 's Vaders troon gesneen ;
Een aantal geesten , die ook eertijds hier beneden
't Geweld des tegenspoeds , het leed der liefde leden,
Gevoelen ons geluk , en juichen voor hunn' God,
Daar zij den luister zien van ons toekomend lot.
Ach Fillis! zal uw hart mijn zangster niet we@rspreken?
Zal nooit een andre min dien teedren band verbreken ,
Die ons vereenigd heeft ? --- ach , dat die vrees verdwijn'!.
De godheid is met ons : — gij zult de mijne zijn.

AAN FILLIS.

Gelukkig hij , die, ongevoelig,
Nooit heete tranen schreit,
Die, tegen `t stekend spits der rampen,
't Onmenschlijk hart verstaalt!
Ach! waar' mijn hart ook ongevoelig!
Ik zou gelukkig zijn!
Geen traan zou langs mijn wangen vloeijen;
Ik zou gelukkig zijn!
Maar, is de bron van ons genoegen
Dan ongevoeligheid ?
o Neen, de bron der ware vreugde
is een gevoelig hart!
Welaan! dat dan mijn tranen vloeijen!
't Zijn tranen van gevoel 6
In 't stug en ongevoelig harte,
Woont ware grootheid niet! -La

Wie
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Wie leidt daar ginds, zoo onverschillig,

het graf?
in zijn vrevlige oogen,

Zijn gade, naar
Geen traan zwelt

Zijn boezem loost geen • zucht!

Was dan zijn gade een vlek der kunne?
Was zij hem niet getrouw?
o Neen! zij was de roeni der vrouwen -Het beeld van liefde en deugd!
Hij , ongevoelig voor de schoonheid,
Van liefde, trouwe en deugd ,

den grootsten schat op aarde
Doch kent zijn waarde niet!

Verliest

Neen

—

! vloeit dan liever heete tranen
van mijn hart!

Getuigen

Veel liever wil ik ongelukkig

Dan ongevoelig zijn!
S2.

AAN FILLIS.

M

Fillis, op dien schoonen morgen,
de Liefde hij u bragt i
Ons, luiten 't oog van wreede menschen
Langs schaars betreden paadjes, bragt
ijn

Toen mij

Mijn Fillis, op dien schoonen morgen —

Hoe pakte toen de lucht op een t
't grimmigste onweêr naadren ,
En stonden eenzaam op den weg!

Wij zagen

Toen

sloegt gij ,, siddrend., als een duive ,

Uw bevende armen om mijn' hals,

A A N F I L L I S•
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Uw hoofd zonk, magtloos, op mijn' boezem ,
Als zocht ge een schuilplaats in mijn hart!
Ik wreef de tranen uit mijne oogen,

En zag nu ginds --- dan derwaarts he&;n ,
Toen een verbijsterende bliksem,
Uit de opgepreste wolken, brak!

» Mijn God! is dan , voor twee gelieven ,
Geen schuilplaats in uw wereld meer ?
Ziet gij de schuldelooze tranen ,
1.)e droefheid van mijn Fillis niet?"

o Fillis! kunt gij nog gevoelen ,
De blijdschap van dat oogenb lik,
Toen ons, -bij 't klaatren van den donder,
De Liefde , in hare scliuiljlaals , bragt ?
Toen hoorden wij de schorre donders ,

Gelijk een zeeman , die, van 't strand ,
't Gewoel en 't woeden van de golven ,
Met een bedaarde blijdschap , ziet!
In 't einde blaasde een luc h tig 'windje
De wólken van den hemel weg;
Wij gingen vrolijk langs de velden,
En voelden niets dan dankbaarheid!
Nu lacht de zon, mijn dierbaar meisje!
En, zoo er weer een onweer groeit;
Dan, Fillis, heeft de gulle Liefde
Ons w eêr een schuilplaats toegezegd!

VLUGGE ZUCHTJES.

V

liegt mijn zuchtjes naar de stranden
Van het schoon Zuidbeyeland ;
L3

'k Voel
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VLUGGE ZUCHTJES.

'k Voel mijn borst in liefde Manden
Tot dat schoon en dierbaar pand,
Dat ge in uwen kreits besluit,
Trotsch op zulk een' schoonen buit.
Sombre bosschen, groene dreven,
Heldre beekjes , welig veld,
Daar de wellust van mijn leven,
Zingend uwen lof vermeldt:
Leent mijn klanken gunstig 't oor
Draagt ze bij mijn schoone voor.

Aangename Filomelen ,
Leeuwerikjes , die de lucht
Doet we@rgalmen op uw kelen,
Daar ik om mijn schoone zucht!
Ai! gewiekte vogelstoet !
Schenk mijn schoone een' uchtendgroet.
Blijde landjeugd , die voor 't dagen
Op uw welige akkers zijt:
Ceres, lust en welbehagen,
'k Heb u lang 't geluk benijd
Dat gij in uw sombre dreven
Ziet den wellust van mijn leven.
Helpt mij fiere jongelingen!
Help mij schoone maagdenrij!
Helpt mij Roosjes glorie zingen,
Komt , versterkt mijn poëzij
Helpt mij met verheven wijzen,
Roosjes jeugd en schoonheid prijzen.
Helpt mij, vlugge Stroom -Najaden !
Daar gij , dartelende in het nat,
Ziet de Vlietgodessen baden

Met uw roos en kroos bespat
Helpt
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Helpt mij met verheven toonen
Roosjes frissche jeugd bekroonen.
Helpt mij hemelhooge duinen,
Komt mijn zangster ten geval,
Daar mijn stemme van uw kruinen
Rolt in gindsch verrukkend dal.
Helpt mij : sterkt mijn dichtvermogen,

'k Zal uw spitse kruin verhoogen.
,Helpt mij, bladerrijke linden ,
Met uw ziel verrukkend groen;
Helpt mij, stille zachte winden,
Geeft mijn zanglieldin een zoem :
Wilt mijn droef en somber klagen

Naar den lust mijns - levens dragen.
Help mij liefde , help mij zingen
Help - mij, gunstige natuur!
Laat mijn stem door 't luchtruim dringen
Tot die schoone, die door 't vuur
Van haar schoonheid mij doet gloeijen i
Doe mijn' maatzang geestig vloeijeu.
Leer mij, Venus! vleijen, smeeken
Leer mij al het streelend zoet ,
Daar men harten meê kan breken,
En de stugheid wijken doet.
Leer mij naar den eisch beminnen
Help mij Roosjen overwinnen.
lieer mij al de schoonste woorden
Van de liefde , Mingodin !
busjes, lustjes , minnekoorden ,
Hartverwinster, Engelin ,
Roode lipjes, zoet vermogen

Purpren blosjes, en schoone ooggin.
L4
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Leer mij alles, wat de liefde
Immermeer heeft uitgedacht

In de harten, die zij griefde
Door haar onverstaanbre matt.
Leer mij Venus! zulke klanken,
Dan zal u mijn nimf bedanken.
f

P /' A

KL INKDICIIT.

W anneer mijn ziel bedroefd, zelfs b
l

ij

waardste vrinden 9

Vergeefs naar vreugde zoekt , die 't hartenleed verzacht ,
En geen vermaak gevoelt , alschoon de vriendschap lacht,
En 't minzaam onderhoud door scherts poogt aan te binden;
Wanneer in zulk een' tijd de zorgen haar verslinden ,
En zij keur grootste vreugd, de Dichtkunst zelfs veracht;

Met angst den nacht verbeidt, -- den morgen weer verwacht,
I3et blijde daglicht ziet, maar geene rust kan vinden;
Wanneer in zulk een vlaag van nare angstvalligheid
Mijn treurig oog een' vloed van zilte tranen schreit,
En ik mij van rondom met droefheid zie omgeven:
Wanneer in zulk een' stond van kwelling en verdriet
Mijn ziel geen scheemring zelfs van troost of blijdschap ziet ,
Dan doet ge o Fillis! mij met éénen lonk herleven.

DE MIN AAN DEN DICHTER.

D ichter! sprak het Minnegoodje,
Wat schenkt Febus u voor loon?
Immers , voor uw schoonste zangen,
Slechts een schrale lauwerkroon!
Kunnen dan die groene bladen
U ontheffen van uw pijn? —
'k Zal u 't hart van Fillis schenken....
Mag ik dan uw Febus zijn?
AAN

t6g

AAN FILL IS.

O

ndraaglijk denkbeeld! ... ach ! eerlang

Moet ik den wellust van mijn leven ,

De ziel , het voorwerp van mijn' zau
Mijn dierbre Fillis gaan begeven!
Ach , Fillis ! ja , mijn engelin,
Mijn waardste schat, 'k moet u verlaten!...
Geen teer gevoel, geen band

der inin

Geen klagten kunnen hier iets baten.
Ik moet -- mijn schoone ! ja ik moet!
Ach, mogt die dag verholen blijven!
Mijn Fillis*, 'k voel het jeugdig bloed

Reeds in mijn aderen verstijven!
Ach! zoo gij mij opregt bemint,
Hoe moet dit denkbeeld u dan grieven!
De grootste droefheid, die men vindt,
Zal 't scheiden zijn van twee gelieven.
Iloe zal, wen ik van u zal zijn ,
Mijn teedre zangster droevig klagen i
Iioe zullen de oevers van den Rijn
Alom van mijn gezang gewagen,
Ach , lieve Fillis ! zult gij dan
Mij wel een teeder zuchtje schenken,

En, vurig wenschende , aan den man
Den minnaar uwer jeugde denken?
Elk zuchtje, dat uw borst ontvlugt,
Zal zich met mijne zuchtjes - paren,
En op een koets van dunne lucht
Naar 't hofpaleis des hemels varen.
LIEFDE EN WIJN.
In

mijn teedre 'onglin
s' aren
gJ

Zong ik steeds van Liefde en Wijn

Nu bij 't ongestoord genieten ,
Zing ik niets van Liefde en Wijn!
L5
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Toen was alles slechts verbeelding!
o !- Geen schaduw van 't genot!
Na heb ik den kelk gedronken,

Dien Ik toen, in droomen, zag.
En, nu zing Ik niets van Liefde!

Niets van eedien frisschen Wijn!
Droomt men, hij 't bezit van schatten,
Dan van geen behoeften meer?
Ligt, wanneer Ik oud van dagen,
Krachtloos hijge naar het graf,
Dat Ik weer van Wijn en Liefde
In verbeelding zingen zal!
•

AAN F I L L I St

M en kan, dit stemt gij toe, uit de uiterlijke trekken
Al menigwerf den aard van 's menschen ziel ontdekken;
Maar, toont die lieve bios, die op uw wangen bloeit,.
Dan niet, dat in uw hart het vuur der liefde gloeit?

A&N FILL IS.

G ij vergt der Schilderkunst, dat zé al heur kracht verean'
Om van uw lief gelaat aan u een schets te geven;
2ij spaar' die moeite Vrij: ik heb uw beeld naar 't leven
O Schoone aanvaard mijn hart, dan hebt ge uw beeld mat een.

AAN DE JUFFERS.

N

een, gij moet, o schoone Juffers!
Niet sneer zulke liedjes zingen.
immers, liedjes, die de zeden,
Die den goeden smaak onteeren,
Zijn geen liedjes voor de Juffers!
Gloort er Op uw lieve wangen

AAIT DE JUFFERS.

171

Niet een kuisch- , een schaamte -blosje ,
Zien gij zingt die laffe liedjes ?
Zegt uw onschuld-voedend hartje
Dan ook niet : » neen , deze liedjes
» Zijn geen liedjes voor de Juffers ?"
Vuile straattazl, en niets anders,
Is het grootste deel dier liedjes;
Vuile straattaal immers voegt niet

In den mond van lieve Juffers?
Lage dubbelzinnigheden
Zijn de smaak van lage zielen.
Neen, gij Schoonen! zingt van liefde,
Liefde streelt u 't jeugdig harte,
Liefde geeft iiw schoonheid leven;
Maar zingt zuivere gezangen,
't Heilige der liefde waardig;
Zangen van een eedlen Dichter,
Die zijn lier altoos der deugde,
Nooit der snoode onkuischheid wijdde.
0, dan zal een lieflijk blosje ,
Niet van schaamte , maar van liefde,
Op uw zachte wangen gloren.
0, dan klopt uw teeder hartje
Van een zuivre zielsverrukking!
En dan roept het, vol van vreugde s
» Dit zijn liedjes voor de Juffers !"

KLAGT VAN JAKOB EN RACHEL.
iju Rachel! welk bedrog! ... wat ramp grieft mij het harte!
Hoe klaagt uw Jakob best, aan u, zijn zielsverdriet? --I1w naam alleen, mijn Lief! vernieuwt mijn angst en smarte,
Terwijl een tranenvloed langs mijne wangen vliet.
Gij drijft , nog onbewust van mijn' rampzaligheden ,

Het_ zachtgewolde vee , en denkt misschien aan mij.
Ligt zijt ge , in eeniaainheid , in 't stille bosch getreden,
Eu peinst daar aan het zoet van onze vrijerij.
14 logt
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KLAGT VAN JAKOB EN RACHEL.

Mogt niets mijn Rachel nu in die gedachteij storen!
Maar ach l uw Jakob zelf; die u zoo teer bemint,
Uw Jakob zelf, zal u een aaklig nieuws doen hooren, —
Een ramp , die al de kracht van zijnen geest verwint.
'k Had gisteren nagedacht, dat nu de zeven jaren ,
Door Laban vastgesteld, eer ik mijn Rachel kreeg,
Reeds voor een dag drie, vier, of meer, vervlogen waren....
0 denk eens, welk een vreugd toen in mijn' boezem steeg!
'k Vlieg naar hem toe , en zeg : » thans is de tijd verstreken ,
» Geef mij mijn Rachel nu, mijn welverdienden loon !"
»Nog dezen zelfden nacht," dus ving hij aan te- spreken,
» Zal ze u ter vrouwe zijn; stel u gerust, mijn zoon!
» Maar, laat geen enkel woord hiervan aan Rachel hooren.
» Ik breng haar zelf tot u, in 't midden van den nacht.
» Die onverwachte vreugd zal haar te meer bekoren,
» Dewijl zij dit• geluk zoo ras nog niet verwacht." —
» Ach , Laban 1" riep ik uit, » zal zij de mijne wezen?
... wat overmaat van vreugd!
Mijn Rachel nu voor mij!...
» Een oogenblik verzoet die duizenden van vreezen
»En angsten, die ik leed om hare lieve jeugd." —
Gij kwaamt, toen ik nog sprak, met de andre herders binnen
Gewis mijn aangezigt had mij bijna verraen ;
Ik kon op mijnen geest maar naauw zoo veel verwinnen,
Dat ik niet vrolijk riep: » mijn Rachel! 't is gedaan;
» Die dag is eindlijk daar, waarvan wij dikwijls spraken!"
Doch Laban wenkte mij; ik volg hem naar het veld.
Hadt ge op dat oogenblik mijn starend oog zien blaken,
Het had, ondanks mijn' wil aan u 't geheim gemeld.
In 't eind, — de nacht verscheen. Ik stap, vol heet verlangen,
Naar 't stille slaapvertrek., en kniel voor mijnen God ,
Dien ik, terwijl de vreugd de tranen langs mijn wangen
Doet stroomen, nedrig dank voor mijn gezegend lot.
'k Verbei niet ongeduld de kruipende oogenblikken;
0 Rachel! 'k voelde toen de hoogste kracht der min.
Ten laatste doet een zacht geritsel mij verschrikken,
En Laban leidt mijn vreugd ter donkre kamer in....

Nu werd ik gansch gevoel, mijn hart begon te hijger
Met
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Met ongewone drift. -- Ik roep: »mijn Levenslust!
»Nu wordt ons heil voltooid !" Maar 't antwoord was — een zwijgen.
Terwijl mijn tee"dre mond haar zachte wangen kust ,
Zoo rolt de nacht vast heen in vlekkelooze weelden,
En zuivre zaligheid. Maar ach! rampzaalge nacht!...
Mijn Rachel! kost gij u een oo en slik verbeelden,
In welk een' toestand mij de heidre morgen bragt !
Mijn schrift is niet in staat, dien toestand af te malen;
Iloe trilt, hoe beeft mijn hand , nu ze u het onheil meldt!
De gouden morgenzon verguldde met haar stralen
Bereids (jen heuveltop. De schaapjes in het veld
Begroetten. heure komst, terwijl de herders zongen.
Het boschje , dat .er zij van onze woning ligt,
W'eérgalmde op den zang van duizend voglentongen,
Toen ik van schrik bezweek , op 't duidelijk gezigt
Van haar, die ik, tot nog, mijn Rachel dacht te wezen
En die, -- ach! welk een ramp ! -- uw zuster Lea was!...
0 welk een ijslijkheid was in mijn oog te lezen ,
'Wijl ik den schrik des (loods op Lea 's aanzigt las.
Zij valt in onmagt neC*r. Ik zie bet, onbewogen;
Doch eindelijk roep ik uit: « gij zijt dan Rachel niet !"
Fluks springt een tranenvloed uit mijn verwilderde oogen ,
'k Val roerloos op den grond, verwonnen van 't verdriet.
De storm der eerste drift was naauwlijks aan 't bedaren ,
Of 'k vlieg naar Lahan toe. » Hebt gij mij niet gezegd ,"
Dus sprak ik , a dat gij mij , na zeven volle jaren ,
« Mijn Rachel geven zoudt? — was ik niet steeds uw knecht?
» En nu, moest gij mij nu zoo valschlijk Lea geven?
Om Rachel diende ik u, 'k heb Lea nooit bemind.
» Gij dwingt mij, door bedrog, om met een vrouw te leven,
» In wie mijn ziel geen lust, geen welgevallen vindt.' -a Men doet hier niet alzoo, — laat hij zich eindlijk hooren,
» Dat men een jongste telg liet eerst ten huwlijk geeft;
a Maar kan mijn Rachel u tot zulk een trap bekoren,
» Is dan uw ziel zoo zeer aan hare ziel verkleefd:
a Welaan, zij is voor u ; dien mij nog zeven jaren I"
o Ra-

,
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o Rachel! welk een tijd, 't zijn eeuwen in mijn oog!

En reeds was zoo veel tijds in 's werelds nacht gevaren,
Sinds ik uw teedre ziel tot mijne liefde boog!
'k Heb vruchteloos gepoogd, zijn wreede hart te breken;
Zoo 'k u bezitten wil , moet ik gehoorzaam zijn.
Gij kent zijn' stuggen aard ; hij spotte met mijn smeeken ,
Elk woord vermeerderde mijn felle boezempiju. -Maar, mooglijk zal uw be dat haatlilk opzet keeren ;
Ligt treft hem , door uw klagt , ons grievend ongeval.
Smeek , dat hij ons vereen' ! — Ik zal hem plegtig zweren y
Dat ik nog zeven jaar zijn. dienaar wezen zal.
Mijn waardste ! blijf gij mij getrouwelijk berninnen !
Uw Jakob zweert u trouw , tot aan zijn jongsten snik.
De liefde kan 't gevaar, hoe groot bet zij, verwinnen:
Ik zie in mijnen geest reeds 't zalig oogenblik ,
Dat ons gelukkig maakt. Mijn dierbre! wat genoegen ,
Wat vreugd, wat zaligheid ! dan zijt gij Jakobs vrouw!
Ik zal met noeste vlijt om u, mijn Rachel , zwoegen ;
Blijf

gij, hoe 't keeren asloog' ,

A
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Jakob toch getrouw
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Z oo 'k u niet mag beminnen ,
Waarom lacht gij mij aan ?
Waarom niet uwe lonken
Zoo vaak mijn ziel ontvonkt?
k Voel al de kracht der liefde,
Wen u mijne oogera zien;
Dan gloeit, dan klopt mijn boezem,
En 'k. loos alleen een zucht.
Zaagt gij niet menigmalen,
Daar 'k aan uw zijde ging,
Mij staanilend tot u spreken ? --Uw bijzijn sloot mijn woud.
Ach!

AAN CHLOE.
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Ach! wat al folteringen
Gevoelt mijn ziel om u I
En gij spot met mijn liefde, —
En lacht mij vriendlijk aan!

.. .

O dierbaarste aller maagden
Gebiedster van mijn hart!
Sluit toch voor mij uwe oogen,
Eer ik geheel bezwijk'!
(

I
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VREEZEN EN HOPEN.

1N

eens vreezen, dan eens hopen,
Zoo rolt vast mijn leven heen.

Soms zie ik een gunstig blikje
Wijken voor een donkren nacht.
» Nimmer kan zij de uwe wezen"
Roept de vrees mij telkens toe , -» Stel die Schoone uit uwe zinnen;
Alles immers is vergeefs."
Ja, 't is rondom tenen donker,"
Zegt de hoop, — u maar menigmaal
» Brak op 't alleronverwachtste
» 't Licht door al dat duister heet. ".
Fillis! al die twijfelingen
Kunt gij, op één oogenblik ,
Uitmijn' droeve ziel verbannen;
Zeg slechts: — dat gij mij bemint!
(í78o).

V reugde van mijn leven,
Meisje, dat ik min!
Voedt uw kloppend hartje
Ook voor mij Een vonk?

Ja,

16
t

Ja

, uw oogjes tuigen ,
Dat gij mij niet haat;

Uwe lieve lachjes
Wekken mijne hoop!
0! hoe welgelukkig
Zouden wij niet zijn,

Zoo de band der liefde
Ons te zamen bond!
'k Zie , mijn levenswellust!
'k Zie een paradijs,
En u in het midden
Als eene engelin!
'k Zie mij, aan uw zijde,
Met `een dankbaar oog

Naar den Hemel staren,
'k Zie den troon van God!...
'k Zie ons beiden knielen,
En ons paradijs
Wordt een ruime tempel

Gode toegewijd.
Bind ons zaam, o liefde!
Ons vereeni d hart
Zal alleenlijk kloppen
Voor

dens dienst van God!

8o).

EEN FRAGMENT.
,Telijk een reiziger, die in een woestenij
Gansch hooploos ommezwerft, en nergens hulp kan vinden,
Alleen een flaauwe straal van 't licht der hope ziet, -Zoo ben ik op den weg van mijn angstvallig leven.
Soms zie 'k een enklen blik van hoop in mijne ziel,
Maar straks verdwijnt die glans voor donkere onweêrswolken ; a
Dan dreigt een bliksemschicht mijn angstig Hijgend hart , -Dan doet een donderslag mi siddrend vedervallen.
o Hensel! dat uw gunst mijn aaklig pad verlicht',
En mij het zalig veld der ruse doe aanschouwen!
flt
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Het zalig veld der rust! ... 0 aangename schim !
Verbeelding , die mijn ziel niet in den slaap zult wiegen!
Ik zal u nimmer zien. — 0 al te wreede min!
Gij spreidt uw duister floers op mijne weenende oogen!
Ach! had ik Fillis nooit zoo teederlijk bemind,
'k Zou langs 't bebloemde pad der gulle blijdschap loopgin!

AAN FILL IS.
zult , mijn liefste Fillis!
Gij zult mij dan verlaten,
En ik mag u niet volgen!
Maar in den stillen avond
Wanneer ge in luwen lommer
Van digt- getakte boomen
Langs groene paadjes wandelt, -1Jan zult gij, waardste Fillis!
Een zacht en suizend windje
In 't ritslend louver hooren ;
Dit windje zal uw wangen,
Uw zachte en lieve wangen,
Met heilgeu eerbied kussen.
Mijn Fillis! deze windjes
Zijn stille liefdezuchtjes
Die 'k in uw droevig aflijn
In eenzaamheid, zal zuchten.
Zoo vaak , mijn schoonti Fillis!
Zoo vaak
lieve wangen
Dan zulk een windje voelen,
Moet ge aan uw minnaar denken.

uw

Hoe dikwijls zal ik zuchten!

AAN MIJNE FISANCINA.

I

k zit bedroefd , in 't eenzame , op mijn kamer;
Mijn linkerhand schraagt mij het hangend hoofd,
1Mijn
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AAN MIJNE F.R A NCINA.
Mijn regterlrand is vaardig om te schrijven,
Terwijl ik peins op een droefgeestig lied.

o Droevig lot, dat ons zoo lang verwijdert!
'k Verwensch , om u, te dikwerf mijn gevoel.
't Bezit alleen van u , mijn dierbaar meisje!
Zal al mijn vreugd na zoo veel droefllei.d zijn!
Wanneer ik denk , hoe 'k , op dien laatsten morgen
Aan uwen hals met- schreijende oogen hing, --

Den laatsten kus u op de lippen drukte ,
En sprakeloos uit uwe omhelzing vlood :
Dan, Fransje! voelt mijn hart op nieuw die scheiding.,
Dan stap ik nog in 't dobberende schip ,
Dan zeil ik heen , en staar op Tllissings muren,
Of ik u zely' nog op (lie muren zag!
't Is of mijn geest die uitgestrekte ruimte
Van land en zee, die ons gescheiden houdt,
Met rh nen wenk , met éénen blik vernietigt,
;

Mij door de lucht weer in uwe armen voert.
Maar ach! hoe dwaas, hoe krachtloos is dat willen!
Ondanks mijn ziel, -- 'k blijf hier in eenzaamheid,
Ik tel bedroefd 't getal der trage maanden ,
Die 'k zonder u hier nog: doorleven moet!

floe menigmal ga ik, in mijn gedachten ,
Nog aan uw zij, langs 't aangename veld!
Dan zit ik nog in schaduw van slat haagje,
Waar ik met u zoo dikwijls heb gerust.

AAN FILLIS.

M ijnverbeelding,door'tverlangen,(Ioorclelioopvoni-iiilgevoercl,
Prengtdetraneninmijue wogen, -- heeft mij 'tmiimendl hart geroerd.
'k Zié u reeds , mijn.dierl .ar meisje! 'k zie u als rijui bedvriendin
'k Smaak alreeds de zoete vruchten onzer zaalge buw'lijksmin !
'k Zie u zitten aan mijn zijde , op den malscllen klavergrond ;
)k Zie met u de stille schoonheid van den schoonsten avondstond.
'k Zie nog meer: — ik zie een wichtje dartlen op uw lieven schoot,
1)at, door zijne teethe lonkjes, 't Vuur van onze wain vergroot.
k Voel

AAN FILLtS.

'k Voel alreeds den zachten balsern der vertroosting i`n mijn hart;
'k Zie u deelen in mijn rampen , . 'k zie u schreijen om mijn smart.
Maar, Wanneer de gunst des plemels hare hand voor ons ontsluit,
0

Breken ook de vreugdetraantjes u ter lagchende oogen uit.
Mijn Fillis! 'k zie die
kus ze van uw wangen af,
En ik dank den' God der menschen , die mij mijne Filjis gaf !
Zal mijn smaldeel op deze aarde nimmer 't lot des rijkdorns zijn;
Aan uw zijde, lieve Fillis! wordt mij 't' wáter zelfs tot wijn.

traantjes,

s

tot

is

een ongeluk?
Maar, mijn Fillis!
mijn noodlot u niet
Zult gij niet van droefheid kwijnen', ` wen'gij. deeltin mijnen druk?
ó Mijn Fillis! ieder traantje, dat door droefheid u dntvliet ,
Wordt een schicht, die 't felle noodlot tnij door't k.rimpend harte
(schiet.
Fillis! zult gij dan niet denken,:.» ach ,had ik-hem nooit bemind! "
Daar ge, inplaatsvainloutrevreugde,nietdanb-an«'e-droefheid vindt?
o Mijn lieve ! ken uw minnaar! zie., `wat toekomst ons verbeidt,
Eer een eeuwig knagend vroegen u het teeder hart doorsnijdt!
,

VRAAG EN WEDERVRAAG.

L

aatst kwam ik bij mijn meisje,
Ik zag in hare oogjes
gulle rond:_heid :
En vroeg
Ei zeg mij , liefste meisje!
» Bemint ge ook 't Vaderland ?"

nmmt

,

Zij drukte toen haar lipjes

Al bevend op de mijne,
Een traantje blonk in 't oogje,
En nu sprak zij al zuchtend:
» 'k Min ook het Vaderiascl !'
Het hart sloeg mij nu sterker,
Ik kreeg -den moed tot spreken
» Ach 1 mint gij 't Vaderland,...
Zoo u zijn- val aan 't hart gaat,
M
2

» Laat
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u Laat mij dan voor u vechten !
» Ach! schilderde uw verbeelding
» U levendig die eere,
a ()ie 't teeder hart veredelt,
» Dan dacht ge ook: » welke vreugde!
» » Ik heb een held tot minnaarP" —
u Ja zelfs, zoo ik moet -sterven ;
» Wanneer een gloeijend lood eens
» De sterk gespannen spieren
u Met snelle vaart mij doorsnijdt,
a Of 's vijands staal mij ombrengt;

a Als men u eens komt zeggen :
» » Zijne ooben vlamden wrake;
* » Nog dreigend zonk zijn vuist nedr,
» Maar ook zijn laatste adem
» » Was zacht, en zuchtte : Doris!" ---^
» » Bedenk dit eens, en spreek dan' "

ik denk niet gaarne aan sterven;
a Maar dit mogt ik wel weten:
» Ilan de eer dan ook beminnen?"

DE LIEFDE.

II o dwaas is toch de jeugd!
Een oogenblikje vreugd
Koopt zij al menigwerf voor duizend droevige uren;
Daar zij de rampen tart,

En, met een moedig hart,
Ter liefde van een Niet gevaren leert verduren!
Wat zeg ik ? van een Niet? .
De min is immers Let,
Dat ons de grootste vreugd op aarde kan bewerken!
Zij voert den sterveling,
Uit zijnen engen kring,

Op leuglen van gevoel, in 's hemels ruime perken 1
Opregte min versmaadt
De schrapige eigenbaat ;

,

Zij
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Zij kan aan 't edel hart een . nieuwe grootheid geven.
Ja , vaak is 't laag gemoed,
Bezield door heures gloed,

Tot eenen hoogen kring van edelheid verheven.
Zij staat wel vaak 't gewoel
Des wreevl'en nijds ten doel;
De laster poogt somtijds haar' nektar te vergallen;
Zoo tracht de dolle dwang,
Genoopt door vuig belang,
Haar dikwerf in de groev' der rampen te doen vallen.
In •weerwil van dat al,
Staat ware liefde pal;;
En, doet al eens de last des leeds heur boezem zwoegen;
Zij schept weldra weêr lucht ,
En staakt haar droef gezucht,
Want ze is zich zelve een bron van 't zuiverste genoegen.
Ja, liefde! gij alleen
Schenkt de eêlste zalighen.
Het hart, dat u niet kent, kent geen volmaakte weelde.
Gij zijt de ziel der vreugd ,

De zuster van de deugd;
Gij haat den sterveling, wien grove wellust streelde.
Gij leidt

Demetas in

Bij zijne hartsvriendin;
Dais - lacht de zuivre vreugd bij elk van zijne treden.
Naauw hoort hem Rozemond,

Of , op dienzelfden stond,
Ontmoet zij haren vriend met duizend teederheden.
De schoons bloost en lacht,
En drukt den minnaar zacht
Het zegel heurer min , herhalende , op de lippen.
IIij stamelt , streelt en kust ,
Daar ze in zijne armen rust,
En 't schijnt, of hem de ziel ten boezem uit wil glippen.
Hoe ras vervliegt de tijd! --hene onuitspreekbre spijt
M3
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Is op Ilet aangezigt van 't jeugdig paar te lezen.
Vaarwel, mijn schoone ! ... ik moet!...
Zoo spreekt Dameet, en groet
Zijn waardste. -- Zou die groet nog wel de laatste wezen?
Hij aarzelt , keert, blijft staan, --En ziet haar nog eens aan.
Daar zijgt hij andermaal op haren boezem neder! -Zij brengen al 't geneugt
Der reeds genoten vreugd
Door 't zwijmende gekus in hunne zielen weder.
Dan, eindlijk gaat hij voort,
Terwijl hij 't laatste woord,
Versmolten in een' kus, op haren mond doet kleven.
Schier ,levenloos en stom,
Ziet hij gedurig om,

En wordt bij eiken stap , als 't waar' , terug gedreven.
Nu wijken slaap en rust:
Het denkbeeld van den lust,
Zoo straks bij Rozemond ., in haren arm, genoten:
Het denkbeeld van dat zoet
Wordt in .zijn blij - gemoed,
In onderscheiden vorm,. wel duizendmaal hergoten.
Nu brengt verbeelding hem
Haar minnelijke stem,
Dan weêr haar zoet gekiank , voor zijn' verwarde zinnen.
Nu drukt . hij haar de hand,
Die door .de liefde brandt;
Dan stamelt Rozemond : » ik zal u eeuwig minnen !"
Dat dit verfijnd vermaak
Een sombre wijsgeer wraak' ;
Of , dat een aterling zij n' zuiverheid verbaster';
De vruchtenrijke deugd,
Gevoed door deze vreugd,
Schiet in het jeugdig hart haar wortels des .te vaster.
De ziel wordt uitgebreid;
't. Gevoel der menschlijkheid
,

Wordt,
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'Wordt, in 't verliefde hart , uit teede.rheid geboren.
Wie waarlijk mint , -- is vrij
Geen vuige slavernij
Der ondeugd zal de rust diens minnaars ooit verstoren.
Ja, liefde! gij alleen
Schenkt de eelste zaligheén !
'k Zal u steeds in mijn dicht de vreugd des levens noemen;
Terwijl de blonde jeugd

Den invloed van uw vreugd,
Als 't allereelst geschenk van 's hemels gunst, zal roemen.

CONCORDIA ICES PARVAE CRESCUNT.

H et sparun' vrij alles zamen ,
Om ons, mijn schooue Fillis!
Iii 'ooze mi n te .storen :
Mijn lief! wij triomferen,
En spotten friet de woorden
Van alien, die ons dreigen.
Mijn lief! wij triomferen ,
Omdat wij door de Liefde,

Met onvei breekbre baden,
Op 't naauwste zijn vrreeuigd.
Mijn Fillis! door 's Lands Eendragt
Zien wij de steden bioeijen i
De kleinste maatschappijen

Den grootsten vijand dwingen.
En, blijven wij eendragtig ,
Dan zullen wij, mijn FilU s!
Ook immer triocnfereeu-1

AAN DE MIN.

V

oorbenen was ik vrank en vrij,
Maar nu zucht ik in slavernij,
liet minnegoodje kluistert snij

In zijn fluwe.elen hoeijen.
M 4Sons
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Soms wordt de felle smart verligt
Der slaven van het minnewicht;
Maar ach! men ziet, uit mijn gezigt,
Steeds hoe de tranen vloeijen.
Ja, 'k wil uw slaaf zijn, kleine God!
Maar geef mij dan een draaglijk lot,
Schenk mij een ruimer vreugdgenot,
Of -- wil mij straks ontboeijen !

ZANG.

H

oe blijft mijn ziel al weder hangen
Aan 't schoon van uwe albaste wangen

r

Het purperrood , o Rozemond!
Dat op uw lieve kaakjes bloeide,
Of wel uit eedte schaamte groeide,
Dat heeft mij deerelijk gewond.
Ik ben verrukt op 't zoet gezigt
Van 't schoone , goddelijke licht,
Dat uit uw oogjes straalde,
Vermits uw zoete zoetigheid,
Doormengd met glans en heerlijkheid,
Op mij ter neder daalde i
Toen gij laatst aan de zilvren bron ,
Voor 't steken van de middagzon ,
Uw lust schepte in 't verkoelen,
Daar gij toen onder Els en Lind',
Bewogen door een zuijer wind,
Uw blanke leen woudt spoelen.
De drift , waarmeé de zilvren vliet
Al zachtjes langs den oever schiet,
Die schepte zijn behagen,
Dat hij zoo'n overschoon godin,
En voedster van de zoete mire,
Mogt op zijn boorden dragen.
DE
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N iet immer is de vrolijkheid

Op 't aangezigt der min te lezen:
De traantjes, die ze uit droefheid schreit,
Misvormen vaak haar minzaam wezen.

Ileur glinstrend oog, heur gulle lach,
De lieve blosjes van haar wangen,
Haar zachte stem, haar zoet gezag,
Waarmee zij zielen houdt gevangen, -Hoe ras verflaáuwt dit al , en kwijnt,
Wen haar de zware zorgen drukken , —
Wen zij, door kwelling afgepijnd,
Voor 't slaan der rampen neer moet bukken!
0 Liefde! waar' de vrolijkheid
Hier immer in uw oog te lezen:
Deze aard', waar zelfs de blijdschap schreit,
Zou ons wel ras een hemèl wezen.

HET UURWERK.

J

a, Fillis! zulk een uurwerk
Is zeker wel een wonder.
Indien mij de ondervinding
't Niet menigmaal geleerd had,
Ik zou het niet gelooven.
Mijn lief! wanneer - ik 't uurtje
Dat ons de min bepaalde,
Met ongeduld verbeide,
Dan draait die kleine wijzer
Met zulk een groote snelheid,
En teeke nt mij . het uurtje ,
Dat mij bij

-

.0

Zelfs eer .ik

moet voeren,

't nog verwachtte.

Maar luister eens , mijn meisje!
Dit is nog wél zoo aardig!

M5

w an-t

186

HET UURWERK.

Wanneer Ik, vol van liefde,
Gezeten aan uw zijde
U minnelijk omhelze ,
En ik op uwe lipjes,
Uw lieve rozenlipjes,
Gelijk een bije kleve ,
Dan is dat aardig uurwerk
Veel trager dan de tijd is.
Dan zegt gij ; dit 's het uurtje!
Dat ons gebiedt te scheiden'
En —. tot mijn groote blijdschap,

,

Is 't op mijn gunstig uurwerk

Meer dan ce-ne tare vroeger. Mijn' Finis-! zulk een uurwerk
Zou ik voor al de schalen
Der wc eld. ,giet verkoa peu
.-

Maar, L,iefeté ! kktht:: gij 't wonder
Nu nog wel refit begrijpen?...
ik zou v óor t;na ste d&p .en , -Maar -- houd dit toch verborgen! -1k zou voor 't naaste denken,
Pat, door het groot vermogen
Per goddelijke Liefde ,
Mijn uurwerk is betooverd.
Wat

ben ik aan de Liefde ,

Voor deze tooverije ,
Al dankbaarheid verschuldigd!

AAN FI..LLIS.

M in allerliefste Fillis !
Hoe worden wij gefolterd!
Hoe drukken ons de zorgen!
Maar -- laten wij , mijn meisje!
'Wanneer wij , in het eenzaam,
Elkander eens outmoetetn ,
Toch

AAN F I L L I S.
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Toch allen druk vergeten!
En laten dan die stonden
Aan kusjes en aan lachjes
Geheel en al gewijd zijn!

be minder wij de rampen
Des levens overpeinzen ,
Hoe minder zij ons drukken.
Het voegt alleen der grijsheid,
Te veeenen en te zuchten;
Maar 't past der blonde jeugd meer t
Te lagchen en te kussen.

AAN DE -MAAN.

L ach nu , mane! . lach nu -vroli'.k^ s
Lach mij van uw transen toe!
Zij , liet meisje dat ik minne,
Zij, o mane! haat mij niet.

, als ik, aan haar tijde,
Spraakloos door het bostje ging,
Schooft ge , o -ma-ne! dotkre wolken
Voor uw vrieudlijk aangezigt.
Dikwijls

Zaagt gij dan

, o nachtvorstiiine!

Dat ik droef te moede was ?
Ja , uit enkel medelijden
Trokt gij toen het rouwkleed aan.
Maar lach, nu voortaan , o mane !
Lach mij en mijn meisje toe,
Wek in onze .beider zielen,
't Fijnst gevoel der zuivre min!
Spreid den luister uwer stralen
Langs liet pad, dat wij be1c:eêia

Want

AAN D E MAAN

Want gij - spreidt, met uwe stralen ,
Zaligheden voor ons hart!
(!78o).

AAN ZIJN MEISJE.
V , o wellust van mijn leven!
U blijf ik altoos getrouw.
Zult gij ook, hoe 't noodlot woede,
Eeuwig voor uw minnaar zijn?
Voelt gij ook, o dierbaar meisje!
Voelt gij ook de kracht der min,
Die mijn hart voor u doet blaken
In een . onnitdoofbren gloed?
Denkt gij ook niet, dat de liefde ,
Wen zij ons te zaam verbindt,
Ons ten toppunt van genoegen ,
Ons ten hemel voeren zal ?
Geven weinige oogeublikken ,
Die ik in uw bijzijn slijt:,
Mij die zaligheid en vreugde ,
O wat .zal het dan niet zijn!
Dan zal -ik u veilig kussen,
Veilig drukken aan mijn hart
Niets zal dan 't genoegen storen.
Ach! brak reeds die uchtend aan!
(1780).

AAN ZIJNE FRANC INA.
aarwel! -- vaarwel eeuwig wel! nu moet ik u" verlaten!
VWaarom
zou mijne min, voor u rampzalig zijn?
p

Gij ziet, om mijnentwil , U, van een' ieder, baten;
U baart het zoetste zoet de onlijdelijkste pijn.
Die band, die ons verknocht, moet, voor altoos , verbroken!
Ai, span van uwen -kant ook alle krachten in!
Ligt wordt, door 's Hemels hand, die schendaad nog gewroken;
De Godheid wreekt liet leed der onderdrukte min.
oLief.
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o Liefde! moest gij mij dan zoo rampzalig wezen,
De nasmaak van uw hart, zoo bitter voor mijn hart!
o Wee u! gij moogt vrij des Hemels bliksem vreezen ,
Gij, die der teêrste min de bron ontsloot der smart!
Vaarwel ! -- ondanks mijn' wil, — nu moet ik u vergeten!
Ik wil uw liefde niet , ten koste van uw' rust.
Het grimmig noodlot zij op mij alleen gebeten!
Ligt wordt, door mijnen dood , zijn wraakvuur uitgebluscht !
Vaarwel! -- voelt gij uw hart, bij deze scheiding , bloeden ,
't Is bet een enkle wond, dan een gestage dood.
Wanneer ik u verlaat , zult ge uw geluk zien spoeden,
Bij 't wijken van de smart, wordt onze vreugd vergroot.
Een ander minnaar moge uw teeder hart verwinnen,
Hij doov' den minsten trek van mijn rampzalig beeld!
Ik zal, schoon ver van u, u eeuwiglijk beminnen,
En denken, hoe de min mij eertijds heeft gestreeld.
Vaarwel! -- vaar eeuwig wel! — nu moet ik van u scheijen,
o Liefde ! breek den band , weleer door u gelegd!
Gij ziet mijn smachtend oog een' vloed van tranen schreijen,
Daar mij de minste straal der hope wordt ontzegd.
Leef, dierbaar meisje! leef gelukkig , vele jaren!
Nooit zij de Liefde u meer een bron van zoo veel druk.
De Hemel geve aan u, -- na zoo veel mingevaren,
Het zaligend . gevoel van 't lagchende geluk!
Maar, zult gij, wen, de vreugd u -streelt met heur vermaken,
Eens denken aan den man , weleer door u bemind ?

En zal uw teeder hart dan niet dit zuchtje slaken:
Ach! waar of BELLAMY de rust des levens vindt ?''
Mijn Lier , dat waardig pand, mij door Natuur geschonken,
Mijn speeltuig, dat zoo vaak van uw aanvallig schoon,
En van het fijn gevoel der Liefde heeft geklonken,
Slaakt, met mijn leed begaan, nu een' bedroefden toon.
Mijn speeltuig! help mij nu den last der droefheid dragen!
Gij gaaft, in vroeger tijd , liet leven aan mijn' vreugd.
Help mij , in 't somber woud, mijn aaklig lot beklagen,
Waar ik de rampen zing van mijn verdrukte jeugd!
t Ite.

Igo

AAN ZIJNE PRAN•CI , NA,

't Benaauwde hart krijgt lucht, bij 't blozen van de klapten,
Terwijl het flaauw gezigt in zilte tranen smelt.
Mijn Lier ! wees mij tot troost : in nare en lange nachten,
Wanneer de zachte slaap mijn kwijnend oog ontsnelt.
Vaarwel!
ik had mijn, trouw u, voor altoos, gezworen;
Maar 't Noodlot doemt dien eed, en rukt mij van u af.
Ach! waardste! ik was voor u, voor u alleen geboren,
En 'k zal ook de uwe zijn tot aan het donker graf.
Maar -.- denk niet meer aan mij; — laat mij in 't eenzaam treuren!
Smaak gij het zoet der vreugd; dit past een jonge maagd.
Doch ik , door leed- omxingd , zie nooit olien nevel scheuren,
Voor 'a aardrijks jongste licht rue aan- de oosterki nnnen daagt!
(1781).
-

AAN

-

FILLIS.

L

aat mij de laster dreigen ,
Laat mij de nijd begrinimen;
Ik hen voor alles veilig.
Laat vrij de wangunst woeden,
Met grimmige ooges dreigen i
Ik ben voor alles veilig.
Zoo spot, zoo lacht een krijgsman,,
In 't wel verschanste leger,
Met 't woeden van den vijand.
Zoo lach ik in mijn' schuilplaats,
Net 't dreigen van den laster.
En waarom zou ik vreezen?
Ik ben voor alles veilig:
'k Schuil immers, lieve Fillis 1
'k Schuil immers in uw hartje?
(1

7 81.)

AAN

FILE IS.

.Len wreecle onpaslijklieid heeft mij aan huis gebonden.
Wat beeft mijn ziel al ondervonden ,
Van

AAN F`I L.L I `S.

ICI

Van kwelling, zorg en droevenis !
Te meer , daar mijn vertrek zoo kort op handen is.
Ik dacht: 't zal mij nog wel gelukken,
Mijn Fillis aan mijn hart te drukken;
Maar ach! te wufte hoop! Gij hebt mijn hart misleid;
De bron van mijne vreugd was louter ijdelheid.
Nu, lieve wellust van mijn leven!
Zal u mijn mond geen kus meer geven!
Nu zal ik u, voor 't laatst, niet drukken aan mijn hart!
Voor 't laatst! ... dit denkbeeld doet mij beven,
En baart mijn ziel de grootste smart.
Voor 't laatst!. .. voelt ge, op dit woord, uw teeddre ziel niet ijzen ?.
.

-

,

Ilan immer droefheid hooger rijzen.?
Dan zoudt ge, uw leven lang, uw' minnaar niet weêr zien!
o Liefde! doe dit denkbeeld vliên !
Al mag ik dan van Fillis lippen
I3et jongst vaarwel niet hooren glippen,
Al mag ik haren lieven mond
Niet met een enkel kusje groeten,
Ik hoop toch op een blijder stond:
Een feeder wellekom zal al die smart verzoeten.
(i 'Sa.)

AAN FILLIS,
OP HAREN VERJAARDAG.

G

ij waart slechts acht-tien jaren,
Toen ik u reeds beminde;
Nu zijt gij drieëitt.wintig;

En nog, mijn' lieve Fillis
Zijt Gij aslijn levenswellust.
Voor u alleen , mijn waarde 1
Voele ik mijn boezem kloppen,
En altoos zal hij kloppen
Zoor U, _ mijn lieve Fillis!
lou weiiseli' ik u , mijn seltoune!

1 9 2A A N F I L L I S.

Den wenschelijksten zegen.
Ook wensche ik u, mijn Fillis!
-- Dit 's 't eind van al mijn wenschen --••
Dat eens uw rozenmondje
Mij, na zoo vele zorgen,
Uw, Echtgenoot zal noemen!
Wenscht Gij dat ook, mijn' liefste?
(i783í)

AAN FILLiS.

A

ls andre meisjes roemen:
Ik heb een rijken minnaar,
Hij heeft onmeetbre schatten ;
Hij geeft mij menigmalen
De prachtigste geschenken! -Dan moet gij, liefste Fillis!
Helaas! dan moet gij zwijgen.
Wen andre meisjes roemen:
Ik heb een schoonen minnaar,
Geen man was immer schooner.
Mijn minnaar is de schoonste
Van alle schoone mannen! -Dan moet gij, liefste Fillis!
Helaas! dan moet gij zwijgen.
Maar, roemen andre meisjes:
Ik heb een teedren minnaar!
Zijn hart is vol van liefde,
Hij ademt niets dan liefde,
En ik, ik ben zijn alles!
Dan kunt gij liefste Fillis!
Ilan kuilt gij niet haar roemen:
Ik heb een teedren miuna:at .
Zijn hart is vol van liefde;
Hij ademt niets dan liefde i
Eu ik --- ik hen zijn alles.
MEN-
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MENGELINGEN.
AAN DE LENTE.
1784.

Waar hebt gij o schoone Lente,

>

Waar hebt gij zoo lang vertoefd ?
Alles heeft, met starende oogen ,
Biddende, op uw komst, gewacht!
Woedend sloeg de felle Winter,
Op uw veld zijn tenten near —

Even, of hij deze velden
Nimmer wear verlaten zou!
Woedend greep zijn vuist de stukken,
Van het dik , verdubbeld , ijs ,
Smeet, met forsche kracht, de stukken
Door de borst der dijken heen!

Even als een hengst, wiens woede,
Door 't geraas des strijds verhit,
Trappelt, briescht , en, met zijn' adem,
Gramschap , eu verwoesting, blaast :
Even zoo stond ook de Winter,
Blaasde en sloeg den lossen stroom;
Die, om zijn geweld te ontwijken,
Door de borst der dijken drong!
Lieve Lente, die verwoesting
Heeft uw oog nog nooit gezien!
Duizend dieren, duizend mensclien ,
Werden, door den stroom, eerti apt!

N
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AAN DE LENTE.

Zuo vertrapt èen vlugtend leger

'

Door een gi•oo +er magt gejaagd,
Dikwijls nog een' sterker' vijand,
Dien 't, in zijne vlugt , ontmoet!
Strenge Winter, hoorde uw gramschap
Dan 't geloei der ronders niet?
Hoordet gij de duizend stemmen

Der onnoozle kinders niet? -Lieve Lente , waar vertoefdet
Waar verbleeft gij toch zoo lang?
Gij hadt, met een enkel lachje,
's Wintry grimmigheid verzacht!
Deed u ook zijn woede beven?
Schroomdet gij uw' teedren voet,
OP een aaklig land te zetten ,

Doer den hangen stroom vertrapt?
de norsche Winter
Maar gij k ,vaamt !
Rukt zijn tenten uit den grond i
Trekt, met aarzelende schreden,

Grommend , 'van uw velden af!

Nu zet gij uw lieve voeten,
Op een' zachtbegraasden grond!
Op uw wenken gaan de stroomen,
'i•eedzaarn , van het land terug!
Uit de sporen, waar de Winter
Zijne voeten had gezet,
Steken nu de lieve bloemen,
Lagchend , hare kruintjes op!
Ga iiet vlagtig , lieve 'Lente!
Toef, op dit gelukkig veld !

wij
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Wij vergeten, aan uw zijde,
's Winters dolle grimmigheid!
Lieve Lente, zoo de Winter
Wedr zoo hevig bij ons woedt:
Kom dan schielijk, lieve Lente,
Eer hij ons geheel vernielt!

HET ONWEDER.

H

oe natuur zoo stil, zoo plegtig!
Het dartel windje 'kwijnt,
En lispelt, op een trillend blaadje
Zijn' laatsten adem uit!
Geen vogel zingt nu blijde toonen,
Maar zwijgt eerbiedig stil !
De roos , dat sieraad van de maagden,
Hangt treurig naar den grond!
De dag verwisselt zijn gewaden ,
Voor 't zwarte kleed des Nachts!
De zee kust, kabblend, heuren oever ---

De gansche schepping bidt!
Daar breekt, uit opgepreste wolken ,
Een felle bliksemschicht!
Daar rolt de klaterende donder!
De gansche schepping heeft!
Zoo schriklijk klaterde de . donder,
.. .

Toen God de wereld sprak ! —
Nog beeft de wereld, voor die, stemnee !
Die schrik is dankbaarheid !
Daar vaart de Godheid, op heur stormen,
Door 't siddrend landschap heên !
Hoe beven honderdjarige eiken ,
Gelijk een rillend riet!
Paleizen stuiven , voor haar wielen,
Als nietig stof, daar heen!
Daar storten trotschgebou w de torens,
Als smeltend ijs, ter neer!

N2
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Zoo zinkt uw grootheid , wufte vorsten,
Als God , door donders , spreekt!

Als hij , gewapend, niet zijn' bliksem,
Zijn forsche orkanen ment!
Dan werpen de verschrikte golven,
Haar lillend schuim , omhoog!
Dan werpen zij de zwaarste kielen,
Als lillend schuine , omhoog! -Daar lacht, door de uitgewoede wolken,
Het lieve zonlicht wetêr !
Zoo lacht een held, na 't bloedig strijden,
Met tranen in 't gezigt!
Nu dartelt weer een lieflijk windje,
Door 't afgematte bosch,
En kust de frissche regendroppen ,
Van 't schommlend loover, af!
Nu beuren we de schoone bloemen
Heur lagchend hoofd omhoog!
Nu zingen weer de lieve vogels,
In 't bosch, een dankbaar lied!
Nu vaart de Godheid, op de geuren
Van 't frissche lentekruid.
Na durft al 't schepsel haar genaken!
De gansche Schepping juicht!

DE LENTE.
1 hans is 't Lente ! thans. is 't Lente!
Vrolijk is Natuur!
Thans is 't Lente! thans is 't Lente!
Alles lacht en juicht!
Planten, boomen , dieren, menschen,
Alles voelt den gloed
Van het zuiver vuur der Lente

Alles. leeft en juicht
Vlug

DE LENTE.
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Vlugge geesten, hemellingen,
Dalen nu op de aard,
Juichen , -om het heil der menschen,
Zingen van Gods magt.
Op de vlugge zuidewindjes
Varen zij omhoog —
Lagchend zien zij naar beneden;
Dalen zingend weer:
a Is de hemel schoon en prachtig,
Prachtiger dan de aard?
a Neen ! deze aard, zoo schoon en heerlijk,
Is de hemel zelf!
» Hier, dit schoon en statig boschje
is een heiligdom 1
a Hier zien wij opregte menschen,
» Dankbaar neêrgeknield!
a Ja! deze aarde is u een hemel,
a Dankbaar sterveling!
a U, die , in het oog der Lente,
't Licht der Godheid ziet!
Zuivre vreugde , hemelvreugde ,
» Lacht op uw gelaat,
» Als gij hier, in 't statig boschje ,
Uwen God aanbidt!
» Wij, wij zagen uwen-Vader ,
» In den lusthof Gods!
a o ! Hoe zalig , hoe gelukkig
Was hij in dien hof!
» Gij, o menschen,' woont nog heden ,
In den lusthof Gods ! ..."
--

De englen zwijgen. Dankbre menschen
Heffen zingende aan:
» Thans is 't Lente ! thans is 't Lente!
Vrolijk is Natuur!
Thans is 't Lente! thans is 't Lente
Alles leeft en juicht!
N3

God
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God der Lente, groote Schepper
Zigtbaar in Natuur!
Ja! wij zien u, in de Lente! ^-•Voelen u in 't hart!"

!

582.

MIJN WENS CH.

Z oo ik iets voor mij moot wenschen ,
't Zouden wis geen schatten zijn;
'k Zou Ziiet wenschen , om , bij vorsten ,
Gunsteling en slaaf te zijn :
Neen! ik wensch me een stille woning,
Aan een' groenen waterkant,

En een boschje , dat zijn schaduw
Op mijn needrig dak `7er5preidt.
a! Hoe stil, hoe schoon , hoc vreedzaam,
Zou, voor mij, dit boschje zijn!
Hoe onschuldig en hoe zalig
Vloeiden dan mijn dagen heen!

o! Voor ons, mijn lieve Fillis,
Zou dit reeds een hemel zijn!
Niets zou daar den kelk vergallen,
Dien de zuivre liefde ons schonk ?
Geen behoefte , door de weelde,
Door den wellust, uitgebreid,
Zou, in onze kleéne woning,
Ons geluk verflaauwen doen!
En, wanneer wijn schoone dagen
Vrolijk zijn voorbij gegaan,

Hemel, geef me in Fillis armen,
Dan een stille, zachte, dood!

AAN JULIA.
trouw gebleven?
1N og langer, Julia, den wellust
ongebonden vreugd?

Nog langer u vermaakt in
Nog langer aan de stem der drift gehoor gegeven? —
Helaas!... dit is het graf =- de hel voor uwe jeugd!
Ach!

AAIT J'ULI.A.
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Acl► 1 waarom schonk Natuur zoo vele- aan,minnigbeden,
Zoo veel bevalligheid aan 't jeugdige gelaat? --Waarom die tecclerheid., drie juistheid aan uw leden,
Wier vormn een Venus zelf in schoon. ie boven gaat!
Wie eert -- wie mint u nu? — de beste jongelingen
Bewonclren wel uw schoon; doch smuaden u in 't hart.
Waart gij der Deugd getrouw , 'k zou naar uw belde dingen
En lijden, om uw jeugd , de folterendste smart!
Dau gaf uw lonkend oog aan duizenden het leven!
Dan zou de reine vreugd steeds lagchen op uw' mond;
Maar ach!.., uw aanblik doet thans duizend harten sneven ,
Daar uw geveinsde lach de kuischste zielen wondt !
Niet langer, Julia, -- of is uw ziel wanschapen?
Ach ! een wanschapen ziel, in zulk een schoonti leest! ...
Maar neen! uw eigenmin doet uwe rede slapen:
Die eigenliefde is vaak der sclhoonen val geweest!
Een overdreven zucht om mannen te behagen
Doet menigwerf een stap, die eer en deugd vertreedt!
Wie steeds wil veilig zijn, moet zich niet roekloos wagen ,
De dwaasheid is al vaak de moeder van het leed.
Neen , waarde Julia! uw zachte wezenstrekken ,
Schoon door de hand der drift te kennelijk misvormd,
Doen 't medelijdend oog nog duidelijk ontdekken
Dat drift op drift uw hart, ondanks uw hart, besterint !
Niet langer! — keer terug -- verbreek die slaafsche boeijen.
Doe uw geweten rept , en volg de stom der deugd :
En , moet uw jeugdig hart door wartap liefde gloeijen :
Welaan! -- de reine liefde is 't leven vang de jettgd !
Benin! maar laat uw ziel geen dartle vlam yen voeden!
Een waardig jongeling bezitte alleen uw hart!
Dit is die zuivre min , die alle tegenspoeden,
Die zelfs den snellen loop der vlugge jaren tssrt l
Wanneer een aaklig bleek de rozen van uw wangen,
Feil duistre schemering het tintèlend gezigt ,
Een stroefheid d'eedlen zwier der leden zal vervangen
Dan kent ea voelt het hart nog neiging tot zijn' plint
Ge)N4
?
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Gevoelen niet alleen! -- de laatste snik de's levens
Is nog een poging, die de zuivre liefde doet!
Niet eerder sterft de min! --- de hand des doods bluscht tevens'
I)e kleene levensvlam en heetenliefdegloed.
Ach! lieve Julia: kan dit u niet bekoren? .. .
Gij bloost!... het is genoeg! uw hart stemt met mij in?
Gij zult het vuur der drift in uwen boezem smoren!
Uw' boezem heiligen ten troon der zuivre min!
Ja! dierbre Julia! houd op natuur te honen.
Betreed den weg der deugd, ofschoon die hobblig schijn'.
Dan zal 't geweten u met frissche palmen kroonen i

En gij zult de eer der jeugd

uw kunne een voorbeeld zijn.

r82.

AAN CATS.
o Dichter, al te vaak miskend,
Van hen , die slechts den.sclijn vereeren,
Wier oog aan 't ruischend klatergoud
Van ij dle woordenpraal blijft hangen :

Gij zijt een dichter der natuur!
De wijsheid heeft u opgetogen!
Gij strooit geen bloempjes slechts :
Schenkt vruchten,

-- uw hand,
die het hart verkwikken.

De digtste schuilhoek van het hart,
In dikke donkerheid begraven ,
Is nimmer veilig voor uw oog,
Dat dringt door al het duister henen!
Gij neemt , gelijk een Adelaar ,
Geen vlugt, waarvoor ons 't ooge zwindelt;
Maar drijft, gelijk een trotsche zwaan,
Langs 't oppervlak van 't ruischend beekje!

De landjeugd vleit zich aan den zoom
Van 't lieflijk vloeijend beekje neder,
En

AAN CATS.
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En hoort daar, met een dankbaar hart,
De zwaan haar zachte toonen zingen !
o Lieve dichter van mijn jeugd !
Gij zult mijn ouderdom nog leeren.
Uw bloempjes waren voor mijn jeugd
Voor rijper leeftijd uwe vruchten!
Ach! waren, in ons vaderland,
Meer dichters, die uw voetspoor drukten!
Meer voedsterlingen der natuur -Wier

kunst het beeld der moeder toonde.

o Mogt dan uw geboortedag
Een heilig feest der dichtkunst wezen!
En waar dit feest een dag des doods
Voor 't talrijk kroost der ZWANENSURGES !

AAN J. LE FRANCA VAN BERKHEY.

B

eroemde man! uw poëzij
Zoo eêl , zoo schoon, zoo vrank en vrij,
Kon mij voorlang bekoren;
Vergun des, dat 'k mijn needrig dicht
Aan u, die Phebus tempel sticht,
Eens vrijelijk doe hooien.
-

De kunst, op zulke zonen prat ,
Heeft in Minerva's tempelstad
U d' eerlaurier geschonken ;
De lauwer , die u trots den nijd
Is overwaardig toegewijd,
Blijft op uw schedel pronken.
Te

regt prijkt gij met zulk een kroon
Vaderlandschen zang ten loom

Uw'

N5
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Uw Vrije en blije klanken
Verdienden zulk een' glorie-prijs;
Gij zongt ook op een englenwijs
Den luister van het danken.
Gij streeft met onbepaalde vlugt,
Gelijk een arend door de luclit.
Uit 't oog der strvelingen,
Tot daar gij aan des hemels trans
Versierd niet goddelijken glans,
Drijft door onmeetbre kringen.
Men zegt, en zou 't wel waarheid zijn,
Dat, daar ge op d' oever van den Rijn
In scbaûw van lindeblaren.
Gelegen waart in stille rust
Werdt van de dichtgodin gekust
In 't prilste van uw jaren.
En dat gij, sinds dat zalig uur,
Ontvoukt werdt door een godlijk vuur
Dat u den boezem biaakte;
Dat gij Voorts in haar heiligdom
Bij haren kunst gewijden droin
fleur

zuive liefde inaakte.

o Mild bedeelde gunsteling!
'k Beschouw u in den ruimen kring
Van Phebus ware zonen,
Gelijk een ster van d' eersten rang;
Gij kunt door uw' verheven zang
Apol van Pizadus troonen.
De vrijheid deed u vrank en vrij,
Op Leydens heuglijk Eeuwgetij,
Tot eer van Leyden dichten,
Zij zelve was 't die door a sprak,
\Ter
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Verhalend hoe zij kluisters brak ,
En de uitkomst aan deed lichten.

De zwarte Nijd, die eeuwig woedt,
Zelfs in het stof der helden wroet ,
Moge uwen roem begrimmen ;
Haar pogen strekt u zelfs tot eer,
Zij duikt in 't einde voor u neer;
Dit doet uw glorie klimmen.

V Tat kan toch 't keffen van een' bond,
Al brult, al woedt hij op den grond,
Den vluggen arend deren?
Hij , boven al het aardsch gewoel,
Stijgt naar de zon, zijn eertig doel,
Op onvermoeide veeren.
Zoo weinig heeft die twistharpij,
Vermogen op uw poëzij i
Haar woelen kan niets baten,
Le Francq! gij zingt het monster stom,
Het moet voor u het heiligdom.,
Der eedle kunst verlaten.
Dat dus nog lang uw zanggodin,
Van Phebus grootsche tempeltin
fleur schoouen zang doe hoeren ;
Zoo juiche 't schoone negental,
Uw roem en glorie ten geval,
Door ruime tempelkoren.

Zoo blijv', daar ge al uw' lust en tijd
Der achtbre wetenschappen wijdt,
Uw luister eeuwig leven ;
Zoo worde uw naam in duurzaam goud,
Dat door geen eeuwen tijd veroudt ,
Voor 't nageslacht geschreven!
Dc
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De dichtkunst moet met een festoen ,
Van nimmer dorrend lauwergroen ,
Uw beeldtenis versieren ,
Zij schrijve rond dat kunstafreel ,
Met peur vergodend dichtpenseel,
Poëet der Batavieren..

f779.
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DEN HEERENT LEDEN VAN HET GENOOTSCHAP:

DULCES ANTE OMNIA MUSAE.

K unstbeminners , wijsheidkweekers, stichters van de Poëz'j
Gunt, dat zich mijn jonge zangster op uw' drempel nedervlij'!
Gunt haar, dat zij uwe lessen , tot versiering van haar' zang , -Tot versterking van haar oordeel, uit een'heuschen mond ontvang'!
Gunt haar , dat zij soms een liedjen op haar eigen wijze zing',
Dat zij mede een lauwerblaadje uit uw breeden krans beding'!
Gunt, wen 'zij verkiest te zingen, gunt haar dan een vrije taak,
Dat geen laffe knibblarije 't doel van haar gezangen wraak'!
Zij, in Zeeuwsche lucht geboren, doemt de minste dwinglandij.
Wie zich late inketensklinken : —zij , mijnzangster, blijftsteeds vrij;
Doch, men denk' niet, datzij immer voorde zaak der ondeugd pleit';
Neen ! zij wraakt het woelen, 't hollen van de snoode onbandigheid..
Zij ontsteekt de liefdetoortsen aan het heilig vuur der deugd,
Drost, 1angsNedrlandsvruchtorevelden,metde vaderlandsche jeugd.
Fillis blosje, Fillis oogen, Fillis welgevormde leên ,
Fillis lachjes, Fillis lookjes, Fillis zielsbevalligheen ,
Vergen vaak mijn teedre zangster eenen zachten liefdetoon. —
Dan weêr vlecht zij deugd en wijsheid eenen frisschen lauwerkroon.
Zij, verliefd op heldendaden, zingt in stamelend gedicht ,
Hoe, voor Nederlandsche fierheid,'s vijands dolle trotschheid zvjicht.
'tSchoon der Lente ,'tzoet dervriendschap , al de luister der natuur,
Geven dikwerf aan haar zangenhouding, schoonheid,kracht en vuur.
Gij, beminnaars van de Dichtkunst! staat haar deze vrijheid toe,
Gunt , dat mijne jonge zangster harer neiging hulde doe!
I(rasthaarspeeltuig onder't zingen, geeft het soms een'valschen toon,

Mist zij dikwerf in haar zangei 't waar'verheven , 't regte schoon ;
Gij,

DEN fIEEREN LEDEN VAN HET - GENOOTSCHAP.

205

gewoon aan 't snarentokk'len , vast in allerhande maat,
Zult mijn teedre zangster leuren; hoe men fiks de citer slaat.
Warevriendschap ,die de zwakheidvan haarvrienden onderschraagt,
Zal, wanneer haar zang de blijken van haar onvermogen draagt,
Met een gulle hand die feilen heelen ; dekken voor 't gezipt,
Geven aan haar tafereelen beter houding, schooner licht.

(ij,

Kunstbeminnaars , wijsheidkweekers , steunsels van de Poëzij !
Dat uw koor nog lange jaren de eer der broederschappen zij!
Ja , de blijde Zanggodinnen schenken 't allereelste zoet!
't Is haar invloed, die het harte met een' hemelnektar voedt!
Liefde en vriendschap sdeugd en wijsheid,noeste vlijt enblanke trouw,
Staan ten dienst der Zanggodessen , in haar statig kerkgebouw.
Wee den broeder, die haarkieschheid met een vuilen zangverveelt !
Die een laf en schendi g deuntj en op haar marmren drempel kweelt,
Wijkt, ontaarden! deze tempel is een zuiver heiligdom!
Dat , wanneer zij aan wil heffen, fluks uw zangster hier verstomm'
Maar , gij e.d'len ! die uw zangen op de leest derbraafheid schoeit,
Houdt liet oor der kuristbeminni'ren lang aan uwen zang geboeid!
Blijft nog lang den Vaderlande tot een sieraad , tot een lust!
En beschermt mijn teedre zangster , die op uwen drempel rust!
-

AAN

MEJUFYROUW E. BAANE.

<.J w minnaar, in den bloei, in 't frischte van zijn dagen
is dan door 't forsch geweld des doods ter near geslagen!
o Ramp ! men wachtte u reels voor 't heilig echt- altaar;
De blijdschap spande al vast de gouden Citersnaar,,
Om op uw huwlijksfeest een' juichtoon te doen hooren,
En schier was 't oogenblik , 't gelukkig stip geboren :
Toen de onverzoenbre dood, gebeten op uw vreugd,
Uw minnaar sneven deed , in 't prille van zijn' jeugd.
o Onverwachte slag!... Maar , 'k bid u, staak het, treuren;
De rede moete uw ziel uit 't stof der droefheid beuren !
De godsdienst doe u zien, dat 's werelds Opperheer

In 't al der menschen doen naar zijnen wil regeer'.
Ta,
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Ja , Hij regeert ! Hij zal, na zulke donkre vlagen ,
Den uchtend van uw jeugd veel vrolijker doen dagen.
Nooit klimt de zon des heils met meerder glans en gloed,
Dan daar, waar de Almagt zely' den sterveling behoedt!
1580.

AAN DEN HEER BUS KEN
BIJ DEN DOOD ZIJNER VOLWASSEN DOCJITER.

W en't kroost, in 't schommlend wiegje, sneeft,
Dan schreit der oudren hart;
Maar sterft een reeds volwassen kind ,
Dan schreit de Rede zelf.
Zij schreit! -- de smarten der natuur,
Ontroeren haar de ziel,
Zij schreit, en, daar zij troosten moest,
Zucht zij bewegingloos.
Wie geeft dan troost ?... de Rede zwijgt! -Wie stilt het snerpend leed? -Zij komt, de Godsdienst , zij geeft troost,
En staat der Tiede bij!
» Bedaar, dus spreekt die hemeltelg,
» Bedaar! ei schrei niet meer!
« De Godheid kent heur eer, uw nut;
» Eerbiedig hare hand!
» Gij kent uw eigen welzijn niet,
» Betóoverd door den schijn:
» Hoe dikwerf baart de zwartste nacht
»Den luisterrijksten dag!" --Zoo spreekt zij , en de droefheid zwijgt,
De Rede luistert toe,
Nu stemt zij met de Godsdienst in
Natuur herstelt , bedaart! —
Gij Buskeu ! wien de wreede dood,
Een dochter heeft ontrukt ,
Een dochter aan wier lieve jeugd,
Uw lust en liefde hing;
Dc
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De Godsdienst beurt uw zuchtend hart,
Met heure hand omhoog !
Zij giete balsem in uw wond,
En sta u immer bij 1
Zoo roepe uw hart der Godheid toe:

» Uw wil is mij een wet!"

AAN B. B.
li et lust mij thans, mijn vriend!

i' moet mij niet belagchen!
gJ
Dit kwetst , zoo als gij weet, -onze eigenliefde ligt; .--Het lust, mij thans mijn Nymph een briefjen af te pragchen,
In rij mend, zuiver klaar, helklinkend heldendicht!
'k Ben redelijk gezond;
gij ' zeult niet erger wezen , -Dit wenscht -mijn gansche ziel!
maar! eer ik dit vergeet , —
Dat gij -mijn laatsten brief niet punctueel kondt lezen,
Dit baart mij , bij Jupijn 1 een allergrievendst leed"!
=k Geloof, dat duister woord beteekende : mijn' zaken.
Nu weet gij reeds genoeg!

--

Dat rijmen valt mij zwaar!
Ik heb voor Dulces straks een ode moeten maken,
En die is, Lij mijn keel, nog op geen vierde klaar 1
Ze is aan mijn- ziel gerigt : en dat is gansch geen gekken!
Ik vraag haar heel distinct, -naar welk een landstreek zij,
Wanneer ze uit mij verhuist, zal denken heen te trekken?
Wanneer zij allereerst haar' intrek nam in mij ?
Of zij in vroeger tijd 'een hond of aap bewoonde,
Of ezel, leeuw of beer, of boom of bloem of plant?
Dan of ze in Tasso was, toen hem de dichtkunst kroonde?
Of in... maar 't is genoeg! die vraag is vrij pedant!
Wat zeg ik? vrij pedant? 't kon immers mooglijk wezen?
De beste wijn verschaalt bij 't overschenken ligt !
Ik kan in mijne ziel. geen zweem naar Tasso lezen ,
En echter! 'k maak somtijds wel eens een kreupel dicht!
Voorts vroeg ik aan mijn ziel , in welke mijner leden
Zij hare woonplaats heeft? in oogen neus of maag ?
,

Dan
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Dan of zij soms verhuist van boven naar beneden?
En, zoo 'k mij niet bedrieg , is dit de zwaarste vraag!
Maar , van mijn ziel genoeg! dit moet een ode worden ,
Die een model zal zijn , zoolang de wereld staat;
Zij zal uitmuntend zijn , in beelden, gang en orden,
In juistheid, zwier en val , en uitgezochte maat.
.

Nu nog een woord of twee van huisselijke zaken!
» Hoe staat het met 't Hebreeuwsch ?" dat is zoo wat— zoo wat!
Ik kan reeds, voor de vuist, alleen , een Aleph maken,
En 'k heb het raar figuur van Gimel schier gevat.
Dat geeft me een weinig hoop. -- Nu ja! dat zal wel lukken! -Ik kreeg van vrouw Natuur een kleine Logica!
Maar 'k vrees, geen van de beste of allernieuwste drukken:
Ik lees van blad tot blad, doch vindt geen barbara ,
Celarent, Darii, of ferio -- of... 'k heb vergeten ,
Hoe de andre namen zijn! dit maakt mij wat bevreesd!
Maar heeft Sint-Judas dan der duivlen naam geweten ?
En echter is de man hun grootste vriend geweest!
Doch, schoon 't der dood geviel, mij morgen te doen sterven,
In weerwil van den nijd en 't lasterend gemor;
'k Zou toch op mijne zark dit roemend schrift verwerven:
Hic facet BELLAMY, ERASMO doctior.
Dit 's immers eer genoeg? wat kan ik meer verlangen?
Men zoekt de glorie wel , maar juist geleerdheid niet!
Me dunkt, ik. zie alreeds hoe, met betraande wangen,
De vreemdeling mijn graf vol stille ontroering ziet!
Wie weet, of niet mijn zark het puik der jongelingen.
In ijverzucht ontvlamd -- doet volgen op mijn spoor;
Dan zal 't een spreekwoord zijn : » wilt gij naar glorie dingen,
n Volgt grooten BELLAMY naar 't blinkend eerekoor !"
Nu heb ik reeds genoeg mijn eigen lof gezongen ;
Maar 't was verrukking, die mijn veder heeft bestuurd!
Ik heb geen adem meer in de uitgeputte longen!
En waarlijk! 't heeft voor u ook reeds te lang geduurd.
Dus, non plus ultra! 'k zal geen regeltje meer schrijven,

Dan dit, waarin ik zeg, dat ik uw griend zal blijven!!

^78a.
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EEN FRAGMENT.
't V V as op een' sclhoonen Lentemorgen,
Dat Febus in zijn Tuinhuis zat,
Daar hij, in stilte, buiten zorgen,
Zijn boterham met knapkoek at;
Hij had 't ontbijt nog naauw.lijks binnen,
Toen hij het Meisje bij hem riep,
Dat doorgaans, om den tijd te winnen,
Op 't zoldertje van 't Tuinhuis sliep.
Chariot! ik heb een drooge leer,
Doch 'k weet er ook een middel voor:
Haal schielijk 't kruikje met jenever,
't Staat, meen ik, in mijn Schrijfkantoor.
Maak ook mijn Compliment met eenen,
En vraag, hoe 't met de Dames is.
Toe spoedig! brui maar aanstonds henen,
En keer zoo schielijk, als de blis!
Zoo sprak Apollo, en Charlotje
Vloog, als een wind, het laantje door;
Zoo zelfs, dat zij haar nachtkalotje,
Door de al te snelle vlugt , verloor.
Intusschen zat Apol te lezen,
In Juffer Clio's Almanach :
hoe! zei hij, met een vrolijk wezen,
Wat zie ik? is het Heiligdag?..
Maar fluks kwam weer Charlotje binnen;
Mijn Heer! het Compliment weerom
Van al de negen Zanggodinnen! -Doch , 't geen ik u maar zeggen kom,
Is , dat Gij, over één kwartiertje ,
Het gansche boeltje hier zult zien;
Dat Juffer Clio u een liertje
Van eigen maaksel aan zal bin!
Wel zoo ! zei Febus, dat 's een leven!
Gij moet. . maar, eer gij verder gaat,
0Moet
..
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EEN FRAGMENT.

Moet gij mij eerst een borrel geven,
Het wordt mij anders wat te laat 1
Apol wreef lagchend in zijn handen,
Terwijl ',harlot de borrel schonk;
Die hij nog naauw in 't glas zag branden

Of fluks het glaasje ook ledig dronk.
Haal schielijk , eer de Juffers komen,
Mijn allerbeste staatsiekleed;
En , als 't ontbijt is weggenomen,
Zet dan de kel kjes maar gereed !
't Leed ook maar weinig oogenblikken ,
Of alles was reeds kant en klaar. —
Terwijl Chariot zich op ging schikken,
Dronk hij een kelkje Keulenaar.

Daar kwam do stoet.

o Zanggodinnen!
Zei Febus, wat nab mij geschie.n ,
Dat ik de lieve Zanggodinnen
Hier bij mij, in den tuin mag zien!
Zijn al de Dames nog welvarend ?
Maar ja! ik zag bet reeds van. ver,
Gij kijkt veel scherper zelfs dan de arend
Van Grootevader Jupiter!
Na ieder een had plaats genomen,
En Febus in zijn krukstoel zat,

En Erato beur jongste droomen ,
Op 't geestigste, verhandeld had,
Zei Febus: hebt gij van beneden
In kort geen wigtig nieuws gehoord ?
Thalia zei : ik heb op heden
Een allerwigtigst nieuws gehoord!
Doch't eischtt nog nader confirmatie,
Maar , zoo het nieuwtje waar rnog;t zijn,
't Zou zeker, voor dr reen "e11en Natie,
Een allerwigtigst nieuwtje zijn!
Jviel Apollo in de reden,
Gij spreekt voorzeker van dien man,

Die
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letters heeft" gesneden,
Waarmeê hij vaardig schrijven kan?.
.la, Dames! deze kunst te prijzen
Naar eisch , is zelfs voor mij te zwaar! —
De man zal mij de gunst bewijzen,
Van mij een zuiver Exemplaar
Die houten

Van mijn Gedichten, te bezorgen,

In een mahoniehouten hand: -"–
$k wacht van daag , of overmorgen,
Den Beurtmaa lier uit Nederland.
Apollo had nog sneer gesproken,
Zoo Motje , door onaclztzaarnheid ,
ÍIe keulsche kinik niet had gebrol^en; é . b
Wat hagel, scheelt die domme meid!
Men kun geen woord met riis1e spreken!
Daar ligt mijn schone kruik" nu wear!
Eu ligt komt in geen veertien weken
De Schipper hier -vit Keulen weer ! --Godinnen ! 'k 700 ter eer van Koster, --Zoo hiet de vinder vats die Kunst , --------Een Dichtje
;

IN EEN BUIGENAANVAL VAN HHE'r
VOETEUVEL.
(a la Focgrsenbrocii.)
eer dien dollen reus verwinnen,
speer
mi'
ik met
J a mijn
met frisschen
,

Geloof mij,

moed beginnen;

'k zou terstond

Ik riep : ga aan een kant , of 'k vel u straks ter neer,
Want niemand kan bestaan voor mijn geduchte ,speer.
Maar dat verwenscht. gedrogt , dat duivelsch generatie ,
(Ut aFt Dox QUicgoT) is, bij vorst Pluto's gratie ,
Onkwetsbaar voor de kracht der wapenen. — Misschien,
Dus dacht ik — zal de kreng voor mijne vloeken viiên.
Ik vloekte ; maar vergeefs. --- n o Jonkvrouw van mijn hart
o Tobozo ! zielaprinses ! Heb taaee ij met Wijn smart!

0
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Het vuur van uw gezigt, de bliksems van uwe oogen,
» 't Al dwingends geweld van uw geducht vermogen,
Waarmee gij tijgers boeit, en fiere leeuwen temt,
» Den regen in de lucht tot harde bagels stremt
Wanneer gij zulks beveelt , -- laat dit zich al vereenen ,
En jaag het podagra naar 't hol des afgronds henen!"
Dus bad ik , maar vergeefs : 't zij, dat de juffer sliep,
Of dat zij door den wind wat al te schielijk liep ,
En mij niet hoorgin kon; -- zij scheen mij niet te hopren ,
En 'k wilde, en chevalier, liet meisje niet verstoren.

HET PODAGRA.
Heer KLEYN ! waar zal 't in 't eind met BELLAMY nog henen?
liet aadlijk Podagra knaagt snij aan beide beenen.
Twee nachten ben ik reeds gefolterd door de pijn,

En ach! ik zie nog niet, wanneer het eind zal zijn.
De plaag is Dichterlijk. -- Maar, ben ik dan een Dichter?
<=eloof me, in Febus schaal weeg ik, oneindig ligter,,
Dan Kees de rijmelaar. 'k Lij onregtvaardig, ja,
Niets voegt mij minder , dan het aadlijk Podagra.
Neen waarlijk, lieve l(LEYN ! uw vriend heeft geen manieren,
Om dit kleinzeerig ding naar regteii eisch te vieren.
't Bezoeke een KLOPSTOCK of een WEisze ! ... maar bij mij
Is 't als de vrijheid in ecu zeekre monarchij.
Misschien , — dit denk ik vaak , -- dat mij natuur wil leeren ,
Om met den Adeldom fatsoenlijk te verkeeren ,
En , wat men mij ook doe,, gerust te zijn , en stil
Mij te onderwerpen aan den adelijken wil.
Maar waarom Leeft natuur mij dan een ziel gegeven,

die in geen -dwang kan leven?
Die de eedle vrijheid mint,
Iloe 't zij : ik weet Jet niet! Maar dit, dit weet ik, ja
Dat ik de man niet ben voor 't aadlijk Podagra.
Vaarwel! doch 'k vrees voor u. Men zal uw zangen lezen
En 't lastig Podagra zal uw belooning wezen.
,

BIJ
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BIJ EENE DOCTORALE PROMOTIE.

H

oe zal ik u nu noemen ?

Een' lieveling van Themis?
Wel ja! dit is de mode!
Welaan! mijn jonge zangster,
Beschrijf dan eerst den tempel,
Dier statige Godinne! —
De grootste harer zonen,
hij heet JUSTINIANUS
Moet bij het altaar pronken! —
Dan moet het Corpus Juris,
Maar dit zult gij niet kennen , -Dan moet gij 't Corpus Juris
In marokijn gebonden,
Verguld op plat en snede,
Ook op het altaar leggen.
mijn lieve zangster!
En dan
Vereenig al uw krachten! —
En dan moet gij beschrijven,
Hoe Themis haren priester
Den jeugdigen VAN HEMERT,
Ontvangt in haren tempel. —
Zing dan, op hoogti toonen,
Hoe hij uit 't Corpus Juris,
Dat heilig boek van Themis,
De wijsheid weet te garen!
Zing dan, hoe moeder Themis,
Den jeugdigen VAN HEMERT
Omhelst ... maar hoe mijn zangster!
Hoe lacht gij nu zoo honend ?
»Ik ken geen moeder Themis!
a Geen zoon JUSTINIAHUS !
»Wat is een Corpus Juris?
a En moest ik hiervan zingen?
a Neen liever wil ik zingen,
03
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» flOe jeugdige VAN hEMERT,
» Zich voor 't altaar der liefde
» Niet met JiJSTN1AzUS
Niet met een corpus Juiis
a Ook niet met moeder Theni,
» Maar met een jeugdig meisje,
Voor eeuwig zal verbinden!
» Dan zing ik van de liefde t
» En wat is meerder edel?
a Een kusje van ee.» meisje,
a Is edeler en zoeter,

e Dan duizenden van Tijemis!"
Wel foei! mijn lieve zangsier!
Wat moet ik nu beginnen?
Mijn vriend! zij is onwillig!

En wat vermag een dichtet',
In weerwil van zijn zangstez?

TEGEN DE ANTIDUVELIANEN
'k Laat ellis gevoelen vrij, doch ik wil niet gelooven,
I)at hier de Duivel thans zoo weinig invloed heeft!
Daar zijn er zelfs, die hem van al zijn magt berooven
Zelfs twijfien, of er ooit een duivel heeft geleefd!
ik heb een sterk bewijsen 'k meen 't ook çcht te weten!
Daar zijn, dit is bekend, hier in ons Vaderland,
Sinds een' g eruime» tijd, wel duizenden Poten, a Poëten?".., nu dat 'a wel! zoo ieder in zijn' trant!
Die Ilceren merkten ras: 't zon man voor man niet lukken;
De natie, schoon zij juist zoo naauw altijd niet zag,
Ontdekte, nu en da»,. een heer of twee op krukken,
En dan ontstond alom een schaterend gelach!
De Duivel, hij zal best toch zijn belangen wetel],
Hij heeft gewis diem stap niet zonder plan gedaan!
De Duivel kwam dan eens hij drié van die poëten,
1

En sprak in zuiver rijm, aldus de heere» aan:
»Het

TEGEN DE ANTIDUVELIANEN,

gt5

a Het is alleen uit liefde en achting Voor de heeren ,
» Dat ik alhier verschijn , getroffen door uw leed!
»Nooit zal het domme volk uw wijsheid regt waarderen,
Ten waar ge op zeekre wijs, uw grootheid gelden deedt!
Die wijs? uw Majesteit?... » Gij moet u zaam verbinden!
» 't Gaat bij dit dwaze volk, toch nimmer een voor een!
» Maar als gij zamen zijt, zult ge ieders oog verblinden ,
» Dan wordt gij, eer ge 't weet , de lust van 't al gemeen !"
De heeren bogen zich -- de Duivel was verdwenen:
En straks werd broederschap bij broederschap gesticht,
Men zag, aan allen kant, die vrienden zich vereenen,
En al wat rijmbaar was, werd met een vaart bedicht
Nu ziet de poëzij zich van haar' glans berooven :
Men gaat haar trots voorbij, en ziet haar spottend aan ,
Maar 'k geef den moed niet op -- ik blijf toch nog gelooven ,
» 't Geen uit den boozen is moet schielijk weer vergaan!"
x;85.

UN DULCES ANTE OM NI . MMUSAF.
(Eene voorzegging.,)

T hans leven duizend Dichters
Hun Vaderland ter eere!
Natuur, meer mild dan immer,
Vormt ieder schier ten Dichter.
Wat durft de grijze aêloudheid
op een' HoMeays roemen?
Sl4lits éii... ! Een sclhaarsche. glorie!
Mijn Vaderland ! uw glorie
Klimt thans oneindig hoogerg.
Dan die van 't oude Grieken

!

Maar, ach! wat is't, mijn zangster ?.. •
Gij wenkt,— spreek op, ik luister....
a Na tweemaal vijftig jaren
a Lal , van de duizend Dichters
04
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» Die thans zoo vlijtig rijmen,
» Geen enkele meer leven.
a Dan zal men klagend vragen:
» » Had Nedrland dan geen Dichters ?" .. .
» Maar over duizend jaren
» Zal nog HOMERUS leven."!
Is 't mooglijk , lieve zangster! --^
Maar zou ik dan ook sterven,
ik, die zoo vlijtig rij me ? .. .
0 lieve , jonge vrienden!
Hoe aaklig is dit denkbeeld!
Wij allen zullen sterven,
Wij, die zoo vlijtig rijmen!
(to October 1782.)

EEN BENAUWDE DROOM.
» llelaas ! helaas! Zij leeft niet meer
» Het lieve Rijmra is dood!
» Met haar zijn duizend lieve rijmers
» Gezonken in het graf.
» Helaas! daar ligt de roem en luister

» Der schoone Poëzij!
» Juicht nu, ontaarde , lage zonen,
» Verachters van het Rijm!

» Nu kunt gij vrij en eenzaam wandleng
» In 't heiligdom der kunst;
Het .Rijm de schoonste der Godinnen,
» Zonk, met haar kroost, in 't graf 1
» Wie zal nu de eedle trouwverbonden
))Berijmen? — Ach! wie zal
» Een rijm- en letterkransje vlechten,
» Als Silvia verjaart?
» Helaas! nu zal de Drukkunst sterven;
» Haar hartsvrieudiu is dood !"
,

Dien

EEN BENAAUWDE DROOM.
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Dien treurzang hoorde ik duidlijk zingen;
Maar ziet, 't was in een droom!
'k Ontwaakte, en heil! mijn rijmgenooten !
Nog leeft het lieve Rijm!
0 neen! die schoone moet niet sterven!
Dan zag mijn Vaderland, —
En dit verhoede Apoll'! -..
Welras zijn schoonste geesten sterven!

DE R IJ M E R S.

E en stoet van kreuple rijmers
Kwam,

op een schoonen morgen,

Aan 't lusthuis van Apollo.
De lach van vergenoegen,
Van vleijende eigenliefde ,
Speelde op een ieders aanzigt
Zij hadden lieve rijmpjes
Ter eere van Apollo;
Zij brandden van verlangen,
Om hunne zoete rijmpjes
Den Dichtgod voor te zingen;
Zij stonden voor den tempel ,
Aan Foebus dienst geheiligd;
Zij pronkten in verbeelding
Reeds met de lauwerkransen,
Die, voor hun schoone zangen
Apollo hun zon geven. —
Daar ging de tempel open ! —
Apollo trad te voorschijn
In al zijn pracht en luister! ...
De goede rijmers trilden. --

» Gij hier? dus sprak Apollo ,
» Gij hier ?... bij mijnen tempel?>'...
05
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Daar vlugtten fluks de rijmers,
En geen van al die rijmers
Kwam ooit weer op den Zangberg.
Ach! Zangster! zou het waar zijn?
o Foebus! zou het waar zijn?...

AAN CALLIOPE,
Op mijnen

i

vei jaardag

,

12

November.

Gi lonkt me, o Zanggodin, met gunstige oogen aan,
knikt het minlijk hoofd, bekranst met lauwerblaan
En noopt uw Voedsterling op Pindus spoor te draven;
Gij leidt mij met de hand naar Febus heiligdom;
'k Volg u schoorvoetende, daar ik van verre een' drom
Van Dichters hunnen dorst zie uit de hoefbron laven.
F.0

Mijn jongheid durft naauw 't oog op zulke mannen slaan,
Veel minder dingen - naar de oosterf hre lauwerblaan ,
Die zij behaalden door hun grootsche Heldenzangen.
Ai snij! wat steilte is de hooge 1lelikon!
hoe blinkt het lauwerbosch door Febus heldre zon!
Hoe houdt de hooge toon der zustren mij gevangen!
Ei, leid mij verder langs de steile heirbaan heen;
Laat mij in uwe gunst naar Pindus kruinen treên
De afgunst poge vrij mijn volgzucht dan te wraken;
;

'k Stap haar manmoedig in. 't vermagerd aangezigt i
Ik zal der helden roem in eeuwig Heldendicht
Steeds zuigen; 'k voel mijn borst door 't edel dichtvuur blaken.

JU E I-

líLEINE STUITJES.
ONDER HET BEELD VAN ZEEUWS.

H

! Hebt gij dus mijn' Dichter afgemaald?
die vaak mijn ziel voert naar de sterrekringen!
Hier wordt uw fiksche hand in haren loop bepaald;
Hij schildert best zich zelf , door zijn verrukkend zingen.
Een godlijke aandrift heeft mijn' Dichter vaak bezield,
't Zij hij in 't koorgewelf zijn heldenstem liet hoorera ,
't Zij dat hij met de jeugd voor Hymens outer knielt,
Of dat hij de ondeugd uit haar schandhol op wil sporen.
Maar, doet Toviste hem verliefde toonen slaan,
Dan smelt zijn fiere ziel in louter teederheden,
Dan lonkt de Minbodes mijn Dichter zelve aan,
Dan volgt bevalligheid zijn zangster op de schreden.
OUBRAKEN

Mijn

ZEEUWS

!

Ik kus eerbiediglijk zijn immer zoeten toon;

De Kunst noemt heul altoos haar goddelijken zoon.

OP- DE AFBEELDING VAN H. Cs Z. POOT.
Dit's de eer van .,r4btstvoud. Roem zijn snaren,
Hoe hij, in keurig maatgedicht
Zijn landvolk heeft aan hem verpligt!
Apoll' vlecht lauren om zijn baren.
Hoe straalt het dichtvuur uit zijne ooges !
Zijn Dicht-weest houdt mij opgetogen.

Anders.

Dit's 't puik van Feuus lievelingen!
Wie hoorde ooit zoo een' Landman zingen ?...
]Niet vreemd ! Denk , dat ook Fetus eerst
Een Ossenhoeder is geweest!

Anders.
Dit's POOT , die in een landmars -hut
Den Zaagberg door .zijn zangen stut.
.fin.
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Anders.

De schoone Dichtkunst leeft en bloeit ook op het land:
Een blijk zij Dichter POOT! wiens geest van dichtvuur brandt.

OP DE BEELDTENIS VAN BENTINCK,
(den Held an Doggersbank.)
Dit's BENTINcrs aangezigt. Hebt eerbied voor den Held!
Hoe straalt de dapperheid uit zijn manhaftige oogen I
Hij zag der Britten vlugt , -- 's Lands ouden roem hersteld, --.
En fluks is zijne ziel ter sterren ingevlogen.

OP DIE VAN ZOUTMAN.
Dit is het beeld des Helds , die in den eersten slag
De glorie heeft hersteld der Nederlandsche vlag.

OP DEN BIDDAG VAN HET
JAAR 1782.
Men is in 't Vaderland verschillend van gevoelen:
Dees wil den Brit te lijf ; -- die wil den ijver koelen.
Dees roept met forsche stem: » Voegt u aan .Frankrijks zij t"
Een ander schreeuwt : « gedenk aan de oude tirannij !"
Men heeft een dag geschikt , om 's Hemels heil te smeeken;
Men twist, op welk een wijs men best tot God zal spreken.
Deez' wil, -- en dat met regt -- dat men de Godheid dank
Voor ZOUTMANS zegepraal, behaald hij Doggersbank.
Een ander vindt dien slag niet waardig te gedenken.
Hoe lang, mijn Vaderland! zult gij u zelve krenken?
De tweedragt in den Raad is gruwelijk voor God;
Maar tweedragt in 't gebed — wat spelt dit voor een lot?

AAN H.
Zing, mijn lieve Vriend! de zangen,
Die ANAKREON van Tejos
Voor zijn Grieksche meisjes dichtte!
Zachten wellust, scherts en kusjes,
Zong ANAIREON van Tejos.
Zacht en lieflijk, als een windje,
Dat

AAN 1.
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Dat door de ongesnoerde lokken
Van een jonge schootie dartelt,
Zijn AUKRE0aS gezangen.

IN HET ALBUM VAN A. SCHULL.
Na zal, zoo ver van een gescheiden,
Mijn oog u nimmer wederzien!
Maar cle'ns, in 't stil gewest der geesten,

0 SCHULL! zal ik u weder zien!
Een kleine reis, van weinig dagen,
Is onze reis naar 't eenzaam graf!
En schoon er scherpe dorens groeijen,
Er zijn ook rozen op den weg.
1'iet immer is de hemel droevig,
De zon beschijnt ook 't hobblig pad. Mijn vriend! erken de gunst der (xodheid;
Bewandel rustig uwen weg!

En , als u scherpe dorens steken,
Misken dan toch de rozen niet!

IN DE VRIENDENROL VAN PROF. J. A. BENNET,
't Onzeker pad des levens,
Bewandelen wij alien .
Tot wij in 't somber graf,
Vermoeid van vreugde en rampen,
Eens zachtkens zullen slapen,
Den ganschen nacht des tijds!
Dan zullen wij ontwaken,
Bij 't lichten van den morgen.
Der naadrende eeuwigheid!
Hoe dan ons lot zich keere,
BEUNET! ik zie u weder,
Als de Eeuwigheid verrijst.
Sic fractus illabitur o,bis
iinpaidam ferient rumor.

s85.
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EEN GEVAL, DAT M EER GEBEURT.
Phileet was, om zijn kunst door 't gansche land beroemd,
Als 't woord van dichters was, werd hij liet eerst genoemd;
Hij was de liefde en lust van zijne landgenooten,
Geëerbiedigd bij het volk; in achting bij. de grooten :
Doch meer genoot hij nipt! men dacht niet aan zijn' staat,
En 't ging ook met Phileet, gelijk liet meermaals gaat,
Dat volk, dat hem en roem en liefde liet verwerven,
Liet, zonder hulp te biêu , den man van honger sterven! —ti•

DOR IN DE*
» Wijkt, speelgenootjes wijkt, laat mij in 't eenzaam treuren!
Het zien van mijnen rouw zou u het hart verscheuren.
o Aaklig tijdsti? wat verwekt gij mij ai smart!
Wat is mijn ziel bedroefd! ... de wellust van mijn hart
Is dan tot zulk een ramp en nar en druk geboren!
heeft dan het noodlot hem zoo wreed een lot beschoren --^
Zwijg stil mijn lieveling! ge ontroert min ziel te veel! ...
Ik neem in uwe smart en in uw lijden deel."
Dus klaagde deze maagd, met de oogen nat van tranen ,
Haar droefheid deed den glans van hare schoonheid tanen;
Maar iemand vraagt welligt, wat dus laar ziel verdroot,
Haar lieveling Fidel brak straks zijn' linkerpoot.
2778.

OP EENE STER.
o Glinsterend lichtje ! boe blinkt gij in 't oog ,

lion trekt gij steeds de aandacht der menschen omhoog!
Wat zijt ge op dien afstand toch klein voor' 't gezigt,
En ligt zijt gij ~rooter dan 't gloeijenrle licht ,
Dat 's ochtends de kimmen zoo heerelijk siert,
Wiens aankomst het boschje al zingende viert,

En klagende tjilpt, wanneer het verdwijnt,
En andere streken , dan deze beschijnt,
Doch ge houdt uwe waarde ó blinkende ster!
Verdienste is dierbaar, al blinkt ze van ver

Zoo zijn ook die mannen, schoon duister van stand,
Die wijsheid bezitten , de siersels van 't land.

AAIN
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AAN IEMAND.
Geen werk van kunst of smaak, of 't wordt bij ti gevonden
Naar de allernieuwste wijs, op 't keurigst ingehouden,
Uw kas, mijn goede vriend 1 wordt, binnen kort te klein,
Verruil, 't is meer dan tijd, dan eens uw ledig brein.
-

ORONT.
a 't Is op mijn woord van eer ," dus zweert Oront altijd,
Hij heeft ook slechts het woord : want de eer is hij reeds kwijt#

DE APEN.
» Elkeen moet nuttig zijn," dit stem ik toe mijn' vriend,
Maar waartoe of die troep van kleine heertjes dient ,
» Zoo zwierig opgesmukt , hiervoor vind' ik geen rein."
Wel die zijn de Apen van 't gemeen."

AAN PULCIIERIA.
Pulcheria! 't bevalligst schoon
Spreidt vrouw Natuur in u ten toon.
Maar , ach! wat kan die gunst u baten ?
Gij mist de leidsvrouw uwer jeugd:
Gij hebt de lieve, blanke deugd,
Helaas! te roekeloos verlaten !

OP EENE S C 11 O O N ,
Ja, liefste meisje! gij zijt schoon ,
En wordt van uw geslacht benijd ;
Maar wilt gij nog wel schooner zijn,
En van de meisjes niet benijd?
Voeg, bij de schoonheid van uw leest,
Een schoone ziel , van smetten vrij;
En wordt gij dan ook no; benijd,
Dan zal 't gewis van de Englen zijn.

AAN******
Men ziet, voor alle ding , alleen u hiernaar trachten ,
Dat ieder u als wijs., als braaf en groot, moge achten.
Mijn
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]lijn vriend! wat is uw ziel toch onbegrijplijk kleen!
De naara van wijs en braaf en groot stelt u te vreen !

AAN JOHAN.
Gij ziet geen meisje, of straks zult gij haar vleijen, roemen, --

Dus mogt men u, met regt , den aap der j of ers noemen!

AAN DENS US.
Natuur heeft zich vermoeid in 't vormen van uw leesti.
Toen staakte zij haar werk , en liet u zonder geest.

HEKELEND LOFDICHTJE.
Wie heeft, met meer geduld en vlijt,
De Roomsche Letterbaan betreden,
Dan ik, die in zoo kort een tijd,
Heb al de moeite doorgestreden.
Men moog dan in ons Vaderland
Van Scaligers met glorie spreken;
Ik zal , terwijl mijn ijver brandt,
Hun glorie door mijn' roem verbreken;
Dan zal mijn beeld in vast metaal ,
En op een prachtig voetstuk pronken;
Dan wordt mijn naam in Pallas zaal
Uit onvergangbaar goud geklonken!
Dan zal het , gansche Dichtrendom
Ter mijner eere en glorie blaken!
Maar zachtjes wat... waar denk ik om?

Nog kan 'k geen kleine themaas maken.

EX- TEMPORE

.

't Is zoet en loffelijk , voor 't vaderland te sneven.
Het groot gemoed kiest dit, ver v idr lafhartig leven.
dijn ziel dingt ook naar roem, en haakt naar zulk een' dood,
Of om voor 't vaderland te staan in allen nood.
Iéi4•
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