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»Het grootst getal der door mij van tijd tot tijd,
uitgegeven en door aankoop magtig geworden Gedichten. van J. BELLAMY uitverkocht zijnde, heb ik
alle dezelve onder onderseheiden Rubrieken bij6enverzameld , en geoordeeld derzelver herdruk in dezen , zoo ik meen , niet onbevalligen smaalc., en gescbikt tot een Zakboelje , in het liebt te moeten gey en. Zoo toch zal deze bundel , waarin zooveel echt
lNederlandsch gevonden wordt, missehien bij dezen
of genera de plaats bekleeden van Dichtstukken in
vreemde talen, welke tevens met die uitheemsche
talen de verstanden met uitheemsche denkbeelden vervullende, onze Zeden meer en meer verbasteren. Hoe
dit zij , wat de Gediehten onder den Rubriek Fader-land betreft , deze dragen natuurlijk het kenmerk van
den tijd, waarin zij gernaakt zijn , en, nam ik de
vrpeid de spelling met de titans 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 algerneener de voortbrengscion, van een der (=sic Vernuften van onzen tijd ,
k
welks

INHOUD•

GODSDIENS T.
AAN GOD ..

blz I .

. .

p

AAN MUNE ZIELE
DE VERWACIITING

•

CHLOe

•

»

•

u

MN EENE MOEDER
CHLORIS .

•

•

•

•

MN CHLOC
DE DOOD

.

•

DORINDE

)

7.
Q

9.

))

II.

»

12.

14.

AAN STILLING
AAN GOD, OP MUN ' VUTENTIVINTIGSTEN VERJAARD AG .

tERSFEEST

5.

6.

»

AN LAVATER

CIIRISTELILK BOETGEZANG

4.

»

.

.

•

.

.

Is.
»

16.
17.
19.

INHOUD.

Ix

AAN DEN SLAAP • . . • .......

.

.

•

biz. 137.
» 138.

RUSJE ..

»

DE DRIE BE VALLIGHEDEN

. • • • . • • . . . . .

AAN FILLIS ..
LlEFDE EN WIJN • . • .

» IV*
n 142.

* 4, 4, * * *.

.

..

...

7)

AAN DE MANE

D

ELAGT .

7)

DE WIJ S GEER • • •

. .

139.

. . . . • . . . . n --

DE VIER GETIJDEN ... •

.

.

.

.

.

•

•

))

..

ONGELUKKIGE LIEFDE • • • • . •

.......•

143144.
amo•••

• • » 145.

MIJN WENSCH •

» 147.
»

DE IJVERZUCIITIGE • . • •

»

WAAROM DE LIEFDE GEBLIND WORDT
HET WIJSGEERIG ANTWOORD
. . .

HET JAWOORD
DE JONGELINGEN •

148.
149.

n

--

7)

151.

»
» 152.

EENE ONTDEKKING . .
. • • • • • .

• •

AAN DE MEISJES . . • .

»
»

AAN DE JONGELINGEN
ZANG VAN VADERLANDSCHE MEISJES. • . . . • .
• •

DE OVER WONNEN FILOSOOF . ...

»
1)

153.
154.
155.
157.

DE WEIFELENDE SCHOONE

»

.........

HET ICEURSLIJF .

»

159.

» -

• •

HET GEBREK IN CHLORIS •

)7

AAN FILLIS

7)

DE TROOST DER HOPE • . . .
•

AAN FILLIS
.

16o.
161.

^) 162.

63 .

• •

))

1

. • • $

»

164.

VLUGGE ZUCHTJES

»

KLINKDICHT

»

165.
OS.

»

........

IDEM ..

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IDEM . • • • • . .........

DE MIN AAN DEN DICUTER.
AAN FILLIS -

- -

• - ....... • o 169.
LIEF..

VOORBERIGT.

IV

welks vroegtijdig verlies wij nog betreuren , onder
kunstminnende Vaderlanders te verspreiden , en tevens
met zijne kunst edele en regt Nederlandsche gevoelens den harten der jeugd in te boezemen !"
Zooverre de uitgever van den vorigen C.1..'uk , nu
tien jaren geleden , die niettegenstaande deszelfs hoo.
geren prijs, in vergelijking van de tegenwoordig verschijnende dichtuitgaven , op den duur werd gevraagd ,
en genoegzaam is uitverkocht. Dikwijls echter wenschte
men ook dezen dichtbundel tegen minderen prijs algemeen verkrijgbaar gesteld te zien ; en om aan dien
wensch te beantwoorden. , opende ik , op zoodanig een'
druk eene inteekening , die met goed gevolg bekroond
werd. Ik heb het dus van mijnen pligt geacht , deze
uitgave te vermeerderen met eenige onuitgegevene
Gedichten en andere , die voor het eerst in de Gedenkzuil voor BELLAMY , door wijlen den waardigen
OCKERSE en zijne zuster Mev. de Wed. KLELIN zijn verschenen. Voegt men hij dezen bundel die, welke in de
Proeven voor verstand , smaak en hart geplaatst zijn,
waarvan een nieuwe druk bij den Boekhandelaar
A. F. H. SMIT te Rotterdam in hetzelfde formaat verscheen , dan zal men nu BELLA1VIY ' S dichtvoorthrengselen zoo volledig hebben , als men verlangen kan.
DE UITGEEFSTEB..
l e. Sept. 1826.
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CODSDIENST.
NAN GOD.

I

k heb mijn Her, your u, besnaard,
En 'k nade.r b.evend voor uwe oogen
Daar gij , door 't ruim der hemelbogtti

Op vleugels van uw alrnagt , vaart!
Voor u , die, in het eeuwig licht ,
13w' trotschen zetel hebt gesticht,
Ear' troon , ontzaglijk als uw wezen!
Voor u, die immer liefde zijt ! —
Maar hun , die owe magt niet vreezeri
Eeai schriklijk wreker zijt!
God! wie

is de sterveling ,

Die 't onnavolgbaar lied mag hooren
Der -eeuwig-zingende englen-koren? —
Dat hij van owe grootheid zing' !
Mijn ziel verliest rich in haar zelf!
Mijn oog verclwaalt aan 't hoog geweli,
Waar duizend , duizend, zonnen blinken
Die Bens uw stern ten voorschijn riep!
flier moet al 't eindige verzinken
In 't ruirnrner peilbre die})!
Gij hadt den weg nog niet gemaakt
Waarlangs de vlugge tijd zou loopen,
Maar 't plan lag your uw wijsheid open
flei dingen werking afgebaakt :
Toen zaagt p,ij, hoe tier boozer 'is!,
5ioor haat en wrevel aangehikt,

AAN

2

(.; 0 1).

Langs duizend onhekende wegen
De leidsvtouw is tot waar geluk
Hoe vaak de wenschelijkste zegen.
Zijn bron heeft in den druk!
Toen zaagt gij ook , geduchte God ,
In al die wondre wisselingen ,
Dien kronkelloop der aardsche dingen
Den aarcl , 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 I
hoe dan, op dozen wanklen hol,
Uw hand mij ginds en herwaarts voeze,
De snoodheid op mijn ousehuld. loere —
1Viijn hart blijft steeds gerustheid-vol!
Mijn God! hoe troost mij dit gevoel!
Gij schiept mij ook, om 't gzoote doe! ,
Uw godlijk oogmerk te bereiken!
lk voere ook uw bevelen uit!
Rij u zijn eeuwen levende ciken
Niet ineer dan 't kleenste kruid!
Verhef u dan , mijn trage geest!
Doorstreef the nimmer meetbre kringen ,
Tot hem , den vader aller dingen ,
Wiens liefde uw wording is geweest !
Verhef u! stijg in t hemelhof! —
Maar neen — verneder u in 't stof!
Die luister zou uw oog verblinden!
Gij sraolt voor dat ontzaglijk vuur!
o Neen! gij -kora de Godheid Tindeu
Op 't

Nit EMIL:

Ja!

JtAN GOD.
fa ! op dat glansrijk aaugezigt
Is God , in elken trek , te lezen!
Gij zijt, o groot, o eeuwig wezen,
De luister van dat aangezigt!
't Geruisch der grootsche waterval
De zaclite stifle, in 't vruchtbaar dat,
't geklos der baren,

Het golvend graan

Der vooglen tang , die 't hart verblijdt;
't Doet alles ouzer ziel ervaren ,
Dat gij de Schepper zijt!
Maar — wat ons ook

uw

magt vertoon'

In visscben , vogeis , zeeen , landen;
Van al de werken uwer banden
Vertoont de mensch bet edelst scboott:
De vorm van zijn welschapen ldra ,
Die lagchende bevallighan ,
Zijn slechts de ruwste en flaauwste trekkcn ;
Zijn ziel, zoo mild door u bedeeld,
neeft meerder glans en grootsclter trek-ken
Van uw onstoflijk beeld!
o Wijsbeid!

onbeperkte magt!

'k Verlies mij in uw' grootschen luister.
't is aHes cluister!

Mijn oog bezwijmt

W'aar ben 1k, in deez' donkren nacht? —
o Ecuwig wezen! laat het liclit
Van uwe wijsheid, mijn gczigt,
!let toppunt uwer grootheid. wijzen!
Maar hoe! zou 't eindige vernuft
Dan ooit, tot doze boogten , rijzen
Daar 't op den drenipel suft!
Crenoeg , zoo ik con staamlend
Alija God, van oven room , 'nag zinc.en
Jiij 't hooge lied der hemellinpen,
Ve,raehtil tort, mijn 7,augen niet!
A

'2

3

5

A AN MIJNE ZIELE.

tit ecuwigheid gevormd , gevoeit

gij ow bestemming!
En , trotsch op dit gevoel ,

Slaat ge, over ' t stortend pain , van al het ondermaansche,
Een' blik in de eeuwighcid !
Een zaligend geluk is 't doel van uw begeeren ;
Maar menigwerf , to dwaas,
Betooverd , door den schijn, van dartelende schimmen,
Miskent ge uw waar geluk !
Gelijk een vlugtig schip , ondanks zijn roar en zeilen ,
Wanneer de stuorman slaapt ,
Een speeltuig is des winds ; zoo sling'ren u uw driften ,
Wanneer uw rede slaapt!
Maar, wen ge uw' pligt volbrengt, dan is uw gansche welch „
Gelijk een adem Gods,
Die, op de groene kruin, der hooggetopte boomen ,
De blaadjcs zacht beweegt!
Dan doet ge , in 't drijvend oog , de dankbre tianen blinken !
Dan is 't, of 't logge vleesch
De onmeetbre vatbaarheid uw's wezens kan gevoelen
Voor 't onbegrensd geluk!
Mijn ziel , u self zoo vreemd, gij salt a beter kenneu ,
In 't rijk der eeuwigheid!
Dit zij a hier genoeg , dat gij, in uw bestemming ,
Uw' grooten. Schepper voeit!

DE VERIVACIITING

lir elaas !

zoo dan mijn jeugd de Leutc

Van mijit gefolterd Leven ziju 1'
Ite Lente , die, nit duizend bloen n u ,
Ecn i wellost-vollen &ideal hlita,st?
A 3

o Acre'

45

DE VERWACHTING.

o Neen! rnijn jeugd is mij geen Lente!
lk voel heur' zachten adem niet!
Mij werpen dwarrelende winden
Vergruisde steenen in 't gezigt!
Maar , 'k stap , in warwil vain die wiuden,
Toch rustig, onbekommerd, voort!
Na zulk een barre, norsche , Lente ,
Ran wel een guile Zomer zijn!
o Ja! ik zie dien blijden Zomer!
Mijn Lente vliege ras voorbij!
Dan droogt een zacht, een vriendlijk Wind}c'
Mij 't zweet van 't rimplend voorhoofd af
Dan wandel ik, door kocle bosschen ,
Waar nooit de ion den grond beschouwt
Waar slechts , door digtgevoegde takken ,
De dag een somber licht verspreidt.
o Neen! mijn jeugd is mij ‘geen Lente I
Die Lente vliege ras voorbij!
Dan zal mijn blijde Zomer volgen!
1k zie hem ginds ....., in de eeuwigheid 1

C H L 0 E.
ftij

hebben een zuster , op de aarde , gevonden!".

Zoo zongen twee Englen, van blijdschap , verrukt.
Zij vlogen den hemel , al zingende , binnen i
Doch keerden weer aanstonds naar de aarde terug.
Nu vlogen huh broeders, al juichende, mede —
Dc hemel verlangde dit wonder to zien!
Zij vlogen, en kwamen , zoo snel als de bliksern ,
Op de aarde , in een boschje van olmen, ter neer.
Dar zageu zij Chloe',

ZOO

schoon als de lnorgen
Vn-

C II 1. 0
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Verzonken in aandacht , eerbiedig geknield ;
De tranen der godsvrucht versierden heur wangen,
Ms drupjes des morgens, de jeugdige roos.
Nu sloeg ze heur oogen, eerbiedig, naar boven,
Ms zag zij de Godheid , in 't heilige boseit ! —
Nu riepen, eenstemmig, de juichende geesten:
a Wij blijven, o Vader! bij Chloe , in 't bosch!"

Toen schudde de Vader der schepping de toppen
Der olmen — een windje ging, suisend, door 't looli
En de Englen hoorden 't bevel van hun' Schepper :
Zij voerden het meisje, nog biddende , omhuog!
« Wij hebben een zuster,, op de aarde , gevonden!"
Zoo zongen al de Englen, van blijdschap, verrukt.
Zij vlogen den hemel, al zingende , binnen ,
En bragten bet meisjen, eerbiedig , voor God!
1.784.
AAN EENE MOEDER.

Z oudt gij nu zoo droevig weenen?
Jantje slaapt!
Al zijn smarten zijn genezen!
Jan,tje slaapt!
Sa! hij slaapt nu , lieve moeder!
Wees gerust!
Zie ! wat ligt hij zacht te rusteu!
Ja! hij slaapt!
Al uw nare, bange , nachien
Zijn voorbij!
Al die afgebroken slaapjes,
Al dat leed!
Afgematte , zwakke , moedet !
Slaap nu ook !
Slaap gerust , want de englen waken ,
Bij uw kind!
,k 4

Selte:-1
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AAN EEN E MOEDER.

Schrei dan, lieve , teedre , moeder
Schrei niet nicer !
Zoudt gij weenen , nu uw Jantje ,
Zachtkens slaapt?
Neen! gij nioet zoo lang niet weelien !
't Is genoeg!
Gij zult ook , hij Jantje , Bens slapen,
In bet graf!
En , als ge , op diem laatsten morgen,
Ecus ontwaakt ,
Welk een blijdschap zal 't dan WCZCD ,
Als ge uw kind,
Bij 't ontwaken, aan uw' boezem ,
Spelen ziet!

C II L 0 A I S.
Schoon , 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 hear losse, blonde, vlechten ,
't Hoofd bekranst met frissche vozen,
tit bear' volgeschonken beker ,
Haar, al lagchend, dwong te drinken.
Chloris bloosde, en stak heur handje ,
Bevend, naar den gouden beker. —
Mings daalde een Engel neder:
a Chloris t. vlied! vlied in den beker
a Is het gif, your jeugdige onschuld

Chloris schrikte , gilde en vlugtte 3
En de dartele Verleiding
Volgde , met een heetc woede ,
't Vlugtend meisje , op alle wegett.
Eundclijk viel de lieve Chloris,
Afgcmat, op do aarde , neder ;
a G,a
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God der onschuld riep het mei*,
Geef mij toch een kleene schuilplaats!
Ach! ik kan niet langer vlugten!"

Magtloos , op den grond gezegen
Ifon zij niets dan droevig weenen. —
Toen verscheen de Dood bij Chlori67
Doch hij was niet naar en vreeslijk ;
Neon! zoo vriendlijk als een Engel,
Nam hij Chloris in zijue armen.
Nu verspreidde

zich

een lachje

Van gerustheid , op hour lippen,

Iloe vertrouwlijk sloeg zij de armen,
Om den p als van belie verlosser!
Eindlijk sloten zich hear oogen,
En zij sliep zoo zacht en lieflijk
Als een zuigling aan den boezem
Van eon teedre moeder, sluimert!
A. N

cllLof.

Neen! beef niet, mijn Chloe!
Geen Dood zal ons scheiden!
Wen de Engel des doods otis
Geleidt naar het graf,
Staat do Engel des levens,
Jlij 't akelig graf:
Vol juichende blij6chap „
Voert de Engel des levens
Otis opwaarts tot God!

Dan zien wij mijn Chloe,
Eons lagchend naar de aarde,
Met lachjes der etiglen
zeegnen het graf !
Neon! beef nict ,
Goon

dood zal ons scheiden! —

Pc vADER vergriande,.
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Op 't zondigend znenschdom
De ontzaglijke hliksem
Der godlijke wrake
Verlichtte den hernel ,
Met selniklijken luister!
e 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 misdate 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 Chloe
Geen Dood zal ons seheiden'
Daar dreigde de

VADER !

Daar schoot hij den bliksem!...
Maar beef niet mijn Chloe!
Der menschen Verlosser,
De zoon van den vAnER
'Grad ijlings ten voorsehijn!
Genade! mijn
Genade! riep

VADER !
JEZUS.

Zijn boezem was bloedend
Vol gapende wonders.
Daar seboot nu de vAn6n
Den gloeijenden bliksent
Der godlijke wrake,

AA C It I.
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En trof in den boezem,
Den bloedenden boezem
Des godlijken zoons!
Verheug u, mijn Chloe !
Geen Dood sal ons scheiden!
De bliksem der wrake,
Der godlijke wrake ,
Is nu in den boezem ,
Den bloedenden boezem ,
Van

JESUS

gebluscht!

Verheug u , mijn Chloe!
Geen Dood sal ons seheiden !
Ala de Engel des doods ons
Geleidt mar het graf,,
Voert de Engel des level's
Ons opwaarts tot God!

D E D 0 0 D.

Gelijk een man, die van verlangen glocit,
Om bij zijn vriend te zijn
Die op het land, can de andre zij des meers,
Zjn stillc woonplaats heeft,
Op

zien tier zee , die hevig bruiseht en woedt
Een koucie siddring voelt;

Zfjn angstig oog ziet starend op het sehip
Dat slingrend rijst en daalt;
De stormwin.d giert , en snort door 't hooge tuig
En beukt het dondrend zeit ;
De stuurman wenkt — de man verwint zijn sehrik
Iiij denkt aan zijnen vriend ;
En start gerust in 't worstelende schip,
Ensteekt naar d'andre zij!
Zoo zeal ik ook, wAnneer de Londe hand
Des doods mijn hoezem drukt
en

F) E 1) 0 0 n,

Len tigten schrik gevocicn in mijn ziel ;
Doch, die verdwijnen zat.,
Zoodra ik denk aan miine onsterfelijkheid ,
En Jezus wizen vriend.

DORINDE.
Hier ligt mijn Damon nu in 't graf,
Mijn liefste, beste, vrind!
Vat 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 j ongling is op aarde tneer!
Gewis — voor mij, niet een!
Mijn jongling , die mij alles was,
Ligt onder dezen steen!
Slaap zacht , mijn lieve jongeling!
lk kom welhaast bij u!
Wanneer de Dood mijn oogen sluit,
Dan slaap

ik

ook bij u!

Mijn moeder zcgt: « Mijn liefste kind!
a Wces lijdzaam in uw lot!
a Verslijt uw jeugd, in droefheid , niet
a 1,Tw jongling is bij God!"
Dan , lieve moeder, volg ik hem!
Dan ga ik ook naar God!
lk zwoer,, dat ik, in ecuwigheid,
Zoo deelen in zijn lot !
flit zweer

ik

nog , mijn bcstc vriend

flit ZWCCI ik , op ow graf! —
In

D 0 It
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to de eeuwiglieid ruk t nooi t de Dood ,
tir , van mijn' boezem , at'!
Ach! kom maar schielijk , lieve Lood!
Die mij , met hem, vereent!
Of heb ik nog niet tang genoeg,
Om mijn geniis , geweend ?
o Lieve Damon! als de maan ,
Zoo door mijn venster , schijut,
Dan is 't mij even, of gij zelf
Voor mijn gezigt, verschijnt!
Wat zat mijn Damon menigmaal
Bier, 's avonds , aan mijn zij !
Zoo zeg ik dan , en trek uw' stout,
Al schreijende, aan mijn zij!
Maar ach ! uw stoel hlij ft ledig staan!
Gij komt niet, liefste man!...
Ach! Damon! 't Been mijn hart dan lijdt,
Is meer dan 't lijden kart !
Mijn moeder roept: u dr at zit ge daar,,
a In 't duister , zoo alleen?
Acid lieve moeder, waar ik ben —
1k ben altijd alleen!
foci , 'k zal niet lang alleen meer zijn!
MO Iced is haast gedaan!
Dan zal,ik, naast

jongeling

Voor 'God en de Englen , staan!
rnoeder zucht, en treurt , en sehreit
Als zij mijn droefheid ziet ;
flit grieft mij!

maar! mijn. lieve God!

Mis ik dan Damon niet?
Maar, 't zal niet lang, niet Ling, meer ziju !
voel l t reeds , can mijn hart!
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'Afijn Damon , nog cell korten tijd ,
Dan eindigt al mijn smart!
Dan kome ik hier , bij u , in 't graf !
No c?,- maar eon korte tijd! —
En 'k wind bij u , in 't stifle graf,,
Het chide van mijn' strijd!
Hoe zacht, hoe lieflijk , slaap ik dart,
Mijn jongling , aan uw zij!
0! hoe verkwikkend zal die rust,
Dat slaapje , zijn, voor rnij!
En , als de laatste morgenstoud
Zijn blozend Edit verspreidt ,
Dan welt ons Jezus! — en wij gaan ,
Vereend , in de eeuwigheid!
'784.

A. AN LAVA TER.

O fsehoon mijn oog u nimmer heeft gezien ,
Mijn jeugdig hart beniint, eerbicdigt u!
Gij zijt , voor mij, een waar,, een teeder vriend!
Hoe menigmaal verhefte zich mijn ziel',
Geheel vervuld van uw rnenschlievendheid !
Dan zag mijn nog , door ruimten , mij weleex
Gelleel en al nog duister,, onbekend. —
ik voelde al vrocg , jets vreemds, lets ongewoons ,
Als ik , in 't oog eel's eedlen stervelings ,
Een' grootschen blik , eon fiere vrijheid , zag;
Dc kracht der ziel , in eedle trekken , las
Menschlievendheid verdoofde dit gevoel ,
Als ik 't gelaat der snoode valsehheid zag
'k Ileb dit gevocl , lielaas! to veel miskent!
Gij, eedle man, gij hebt mijn ziel geleerd ,
'rhans ken ik /neer A an 't goon

111 ii 1/

hart gevoelt,
En
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Fn elite dag verzroot die kund:glicid! —
Een lage ziel bespotte u vrij : zij beeft,
Heur eigenliefde is schaamrood, en bezwijkt
Wanneer zij zelf 't vernederd aangezigt,
Haar' scbuwen blik , in 't spiegelglas, beschouwt:
WijI zij u vreest, bespot en vloekt zij u!
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
morgenstond der eeuwigheid verrijst,
En wij , met hem , verrijzen nit ons graf:

Dan snel a u, al juichende , in 't gemoet!
Dan ziet uw oog, in mijn verrukt gelaat ,
Den hecten gloed van mijne dankbaarheid!

N.A.N STILLING.
Stilling, ik hob cedle tranen
Om uw duister lot geschreid!
't Lezen van nw slingrend lever'
Was mijn hart een zaligheid.
Saloon, door duizend hindernissen,
limier, in ow' gang, gestalt,
Ereekt gij eindlijk , door die struiken,
In een lagchend landschap nit.
o Die cedle, vrome zielen,
(Niets ontheilige ooit hun gran
Zij, vier vriendschap, in'uw zwerven
1.3 zoo veel verkwaking gaf!
Eedle zielon, '1 moct u danken!
Leer van u , 'vat godstlienst is.
in

1. 6

A AN STIL 1 N G.

to ow' Jezus rya to volgen
Toant gij ow belijdenis!
Stilling! 'k wil op God vertrouweu ,
Hem beminnen, zoo als gij!
Wil Hem vurig bidden, smeekeir,
Dat Hij ook mijn Fader zij!
Ook de stormen van dit leven
Hebben mij om 't Iioofd geloeid!
'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 onwee'r al eens woeden:
Wandel ook in zonneschijn
Stilling , 'k wil mijn God ook vreezen ,
En gij zult mijn voorbeeld zijn.
s 7 85. Dec.
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OP MUN' VIJFENTWINTIGSTEN VERMARDAG.
leef nog! — Ja! uw gunst , almagtig Opperheer !
Geeft iedren stond mij 't leven
Zoo menigwerf verbeurd

weir,

maar telkens weer geschonken!

Gij maakt mijn ziel van blijdschap dronlen!
Mijn hart gevoelt bet ruim genot
Van owe gunst ! — mijn zalig lot
Doet mij de hoogste vreugd ervaren!
Dees dag zij rnij cen heilig feest
rhans ben ik vijfentwintig jaren
Een burger van ow rijk geweest,
ja! reeds vijfentwintig jaren
lleelt uwe ;;eedheid mij gcyoed
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tw band voor allerlei gevaren
Mij steeds zoo vaderlijk behoed!
Hoe zal ik u mijn' dank bewijzen ?
U loven , gunstig Opperheer ?
Doe gij mijn zwakke toonen rijzen !
Dan zal mijn stem uw goedheid prijzen
0 Hemelheer!
Screen soms op 't hobblig pad des levens
Mijn voet een' vasten tred to gaan ,
Dan voelde ik 't woelend harte tevens
Door driftige begeerten slaan!
De dwaasheid dozer wereld lonkte
MO jeugd met vleijende oogen aan ;
Het vuur der vuige zonde vonkte
Mijn hart tot snoode gruwlen aan!
Maar gij , ondanks mijne euveldaden ,
Gij hebt mij immer opgevoed !
Den alsem 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 zonden
In 't ijdel der vergetelheid !
2782.

CHRISTELIJK BOETGEZANG.

Al

weer een dag voorbij! Hoe nutloos doorgebragt!
Niet eons kwam mij het doel mijns Scheppers voor mijne oogen.
Niet ggnmaal heeft mijn ziel naar haren God getracht!
En echter,, deze dag is mij

al

weer ontvlogcn.

o Strafbaar tijdverzuim !... waar berg ik mij , o God!
Zelfs mijn geringste feil staat voor u aangeteekend.
Gij, Schepper! kent mijn hart, dat met ow goedheid spot,
De middelen der gentt niet naar hurt waarde rekent.
B

Ntr.

A A N GO D.

Verheft dat hart zich Bens tot Hem , die 't al regeert
't Is Jan , wanneer 't gevaar nog dreigt van alle zijden
Wanneer de bleeke vrees mijn zinnen overheert ,
Dan roep ik zuchtend uit: ii Verhoor mij in mijn lijden!"
Maar, naauw straalt 't Licht der hoop in mijnbeklemd gemoed
Of al mijn biddenslust , mijn ijver is verdwenen ;
lk denk niet weer aan Hem, die mij zoo trouw behoedt,
Maar wandel langs het pad der zonden , als voorhenen.
Geen vonk van dankbaarheid blinkt in mijn wandel nit.
echter,, 'k heb zoo veel van 's Vaders hand genoteii !
Die hand , die hij zoo vaak nog over mij
Mijn ziel ! wat zal die gunst uw zonde en straf vergrooten !
Hoe dikwijls klom de zon aan 's Hemels oostertrans
En deed het talrijk beer der heldre hemellichten
Door haar verbazend your en schitterenden glans,
Voor 't oog des stervelings aan 's Hemels transen zwichten !
Natuur,, door haar ontwaakt, sloeg een verheugden toon ;
Het bosch verhief zijn lied ; de mime velden zongen;
En ik, helaas! was blind voor al dat schoon
Stond spraakloos bij 't gezang van zoo veel duizend tongen !
snoode ondankbaarheid! vlugt uit mijn zondig hart
Ach
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 ! —Maar ach ! ik heb geenkracht
o Eetrwig Albestuur ! sterk Gij mijn onvermogen !
Het is van U alleen , dat ik mijn hulp verwacht ;
zie Bens op mij netIr met vaderlijk madoogen
Treft mij in deez' woestijn sorntijds een ongeluk ,
ljw hand vergoedt dat weer met milde zegeningen.
Gij geeft ntij dikwerf stof, na uitgestanen druk ,
Um van ow menschenmin op blijden toot). te zingers.
Ach, was mijn hart vervuld , daar mij geen stof ontbreekt
Om ow goedgunstigheid o Vader! te verheilen!
Hoe,

AAN GOD.

I9

Hoe zou, terwijl mijn ziel u om vergeving meat,
zang bet vrolijk lied der bossehen overtrefren!
a o Bron tier wijsheid! die het dankbaar hart veincht,
»Laat mij een enklen straal van uwen glans ervaren!
Gebied slechts , en terstond zal ik voor mijn gezigt
a Den digtgepakten drom van nevels op zien klareu.

as Mijn ziel , gevormd om u, den Schepper tier natuur
a Te loven, blijft verkleefd aan grove zinlijkheden;
»Verhef haar uit het stof , beziel haar met ow vuur,
» En zij zal op den weg van haar bestemming treden.
»Dan ga geen enkle dag, geen uur, geen stood voorbij,
as Waarin geen dankgebed ten troon der Godheid stijge;
Waarin geen lofgezang aan God geheiligd
» Of , mijn verheugde ziel van

's Makers liefde zwijge!"

KERSFEES T.
Immanuell , de heiland is geboren!
Dus tong het englenheer in 't Bethlehernsche veld;
Dus deed een hemelstoet die blijde tijding hooren
Triomf!

Schoon zij het allereerst aan herders word gemeld.

Adams val verloren,
Gekluisterd in den band van dood en graf-geweld,

Voor 't menschelijk geslacht, door

Rees hier de heilzon op , beloofd zoo lang to voren:
Hier zien wij

's vijands magt en paal en perk gesteld.

De Moudheid moge van dien grooten nacht gewagen,
Waarin F/LIPPUS zoon op 't aardsch tooneel verscheen
Die groote

Macedoon bragt 't aardrijk vol geween

Het Christenvolk mag daar veel grootscher roem op drngen:
Thai' s rees voor 't wereldrond een heilzon van geluk ,
Die hen in ecuwigheid bevrijdde van den druk.
B
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DE ST ERVENDE JEZUS.
Daar hangt, op 't bloedig Golgotha,
Gods zoon aan 't heilloos kruis geklonien,
Het zonlicht dooft zijn gouden vonken,
't Heelal roept, kermend , om gena!
o Vader! zie van uwen troon ,
En red uw eigen lieven Zoon !
Ei , red!... maar neen, al 't aardsch geslacht
Moest , zonder deze redding , sneven.

Adams kroost bet levee,
des doods gebragt.

Zijn dood schenkt
Reeds in 't geweld

Zijn dood?... Ach , dat dan

JEZUS

stern`,

Opdat de zondaar 't leven ern'!
Mijn God! moest dan tot zulk een prijs
Het menschdom uw genade erlangen ? (*).

JEZUS OPSTANDING.
flat nu de Christen juich'! de Godmensch rees nit 't graf;
Hij rees in zegepraal , omstuwd van Serafijnen !
Hij zwaait, vol majesteit , den koninklijken staf ,
En doet 't geweld des doods in

's afgronds nacht verdwijnen.

Wat overwigt van lieu' ! welk onwaardeerbaar uur!
Gods Zoon verschijnt voor ons ten tweedemaal in 't leven.
Mij dunkt , ik zie hem thans, met Godlijk liefdevuur ,
En schittrend. hemellicht , als met een kleed omgeven.
Daar stapt hij , als een held, manmoedig in den dag ,

enzvi

Juich , Godgewijde schaar ! Het koor der englen juicht.
Dit is het jubelfeest van alle Godsgezinden.
Roept vrij , daar 't gansch heelal eerbiedig nederbuigt
De Godmensch stierf, — stond op, — waardoor wij 't level] vinden :
cc) Bet overige ontbreekt.

HET
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HET VERGENOEGEN.

I

s de 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 geIukkig 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! —
Schoone ! waar zijt gij te vinden?
Woont gij in een lage hut?
Ilebt gij , onder 't koele lommer ,
U 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 clan te vinden ?
Waar woont storelooze vreugd? —
Daar , waar 't heer der Serafijnen
Godgewijde Hallels zingt ;
B3

In

t2

BET VERGENOEGEN.
In den hemcl

Ja! daar woont zij

Daar zal nooit cen stille traan
Lanes verbleekte wangen vlieten;
Daar zinkt nooit de zon des beik
Driewerf zaalge hemellingen,
Burgers van de stad der rust!
Ach! wale ik in uw
Voor des lloogsten glorietroon

DE DEUGD,

A ch! drukt het on geluk dan immer 't droevig hart!
Wen de eene ramp verdwijnt wordt de andre wear geboren,
Gewis , de grootste ziel , die 't wan des noodlots tart,
Geeft , voor zoo veel verdriets, in 't eind den cooed verloren,
De stomme droefheid kwijnt, en teekent op 't gelaat
Het folterend gevoel der slingerende rampen.
De ziel ontbloot van hulp , van vriendentroost en raad ,
Zijgt werkloos in het stof , verrnoeid door 't vruchtloos kampeiA
En worstlen met de smart. Geen aanblik van de vreugd
Verkwikt de bange ziel , die walgt van 't lieve leven
11w 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 hegeeft , op dezen grond gerust,
Door 't aakligst donke y , nog een' weg ter uitkomst open,
Gelijk een zeeman die , geschokt langs woeste baren
Bij elken ruk des winds den ruk des doods verwacht,
Maar evenwel vol moeds, in 't midden dier gevaren,
Met al zijn kunde en vlijt, naar stille haven tracht
Zoo poogt een wijze ziel heur rampen vaak to ontwijkeu
De Deugd is haar kompas, wen 't onwee'r hevig woedt,
Zij moge zeil en mast voor zulLe vlagen strijken

En slingren bier en ginds langs 's werelds hollen vloed
Nog zal zij in het eind een stille recde vinden.
.1.11111t
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AAN HET VADERLAND.

V aderland , mijn aardsche hemel!
zij mijn gezang gewijd!
Troon der vrijheid, wieg der helden
groot geworden in den strijd;
Vaderland, dit waart gij immer,
sinds de dwang ow' grond ontvlood
Ja, mijn Vaderland, gij bleeft het —
zelfs in 't barnen van den nood!
Brit en Gal mogt zich vereenen
vallen op uw helden aan
Gij hadt

RUITERS

gij hadt

TROMPE1V

bliksems van den oceaan!
Toen zaagt gij de verste volken
knielen, voor ow glorieviag !
Daar men awe zegeteekens
Maar !

zelfs op 's vijands stranden zag !
mijn Vaderland ! hoe droevig !

hoe rampzalig zijt ge no!
Rolle Britten — bastaardzonen
woeden , grimmen thans op u!
tech ! de Vrijheid beeft en siddcrt
Hoot !

in hear statig heiligdom!
verwoesting bruit en dondert! —
en — de Dapperheid is Atom! —

Lou de Dapperbeid dan slapen?
neen ! die fiere leeft en waakt
Lie hoe

vuur der eedie wraakzucht,
in hem- glinstrende oogen blaakt
B

AAN HET VADERLAN D.
Doggersbank ! gij kunt getuigen,
dat, in 't vrije vaderland
Ilelden leven, welker boezem ,
voor de zaak der vrijheid, bran t.
Doggersbank ! gij zijt ons heilig !
maar
Mogten al de noorderbaren

voegt u die eer alleen?

deelen in nwe eertrofeen !
Neen ! mijn Vaderland! uw Heiden
zijn van RUITERS niet ontaard! —
Neen 1 geen kroost der Batavieren
is, voor Britsch geweld vervaard!
Maar — wat kan een Leeuw verrigten,
als men hem aan ketens legt? —
Aan zijn overvorsche klaauwen

eenen wissen prooi ontzegt?
Zou het wild gedierte vreezen,
wen 't den Leeuw gebonden ziet ?
Neen ! 't bespot zijn forsche krachten
doch het vreest zijn klaauwen niet!
Vaderland! voorheen zoo roemrijk ,
zend uw' heldenstoet in zee !
o! lk voel het! de overwinning
trekt met uwe helden met!!
o! Dan zal de Vrijheid juichen !
juichen zal de Dapperheid!
Daar het gansche yolk van Neerland
tranen van verrukking schreit!
Dan zal gansch Europe uw vlaggen
war vereeren als voorheen !
Dan zult gij , op malsche rozen
langs den wcg van voorspoed tretln!
Vaderland ! weleer zoo roemrijk ,
zend

heldenstoet in zee !

o! Ik voel het de overwinning
trekt met tiwc Belden nice!

AAN , HET VADERLAND.
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fallis verbo cives twos , quod hos a bello avocas : otii
enim nomine servitutern conciliar. Nam paritur pax hello„
Itoque qui ea diutina volunt frui , bello exercitati esse debent.
Quare , si principes Graeciae esse vultis castris est vobis
utendum , non palaestra.
EPAMINONDAS ap. Nep.
Vrede schoone heilgodin
Weleer 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 !
Maar ach ! de wreevle en trotsche Brit,
Gelijk een wolf , op roof verhit,
Deed u tiltonze 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,
Ilij 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
Gebeukt door woedende overtnage
Alert
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AAN 11E1' VADERLAND„
Men stappe , outvonkt door menschen min,
De britsche keikerholen in! —
flier moet de norsche wreedheid weenen! —
Zie bier uw' zwakken landgenoot ,
Gemarteld door een' tragen dood:
Zijn krachten zijn geheel verdwenen!
Gefolterd door dit droevig lot,
Denkt hij aan 't vaderland

aan God!

o Vaderland! moet dan uw kroost
Bus, zonder hulp , en zonder troost,
In ketens van barbaren zuchten?
! wee ! de Godheid hoort hun klagt !...
Ontwaak , en voer, met forsche kracht
Uw kroost in ruime en vrije luchten!
Eer nog een lage slavernij
Het lot van al uw kindren zij !
0 dierbre Vrede! keer! ei keer!
Korn toch in onze streken wear!
Doe 't kwijnend vaderland herleveni
0 Moeder van bet waar geluk!
Gij kunt, voor zoo veel leed en druk
Mijn vaderland vergoeding 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 vocten palmen spreidt?
1 Is Moed! de fierste der godinnen!
Fees welkom, edel zusterpaar!
Wij wachtcn u aan 't hoog altaar!
Treedt uw' gewijden tempel binucu !
Triomf! de Vrede komt ! zij komt !
De woede zwiigt! de krijg verstomt!

AAN 'HET VADERLAND.
Maar hoe — vat zie ik?... Vrede! keer !
Vertrek naar 's aardrijks grenzen weer
Wij moeten uwe komst vervloeken 1 —
Gedoemde List, in schijn van Moed,
In 's afgronds kerker opgevoed
Zou 't zuchtend vaderland verldoeken !
't Is snoode List, die u geleidt
Voor uwe voeten palmen spreidt!
Kom , zonder Moed, o beilgodin!
Toch nooit uw' ruirnen tempel in !
Straks zou de dierbre Vrijheid sterven !
En gij , door heersehzuclit steeds gestooid,
Zoudt rusteloos , van oord tot oord ,
Gelijk eon vuige balling, zwerven!
Neen! keer , geleid door ware Moed ,
Verzeld van onzen heldenstoet!
0 1 kwaamt Gij dus in 't vaderland
Het vuur der Vrijheid, dat nog brandt,
Zou dan een heller schijnsel geven !

Ja ! dan zou Neerlands 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,

Glj die, daar dirizend 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

Niet ow aanziiri voelen doet ;
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Gij , op wiens wenk, uit 't hol der bergen
Die met hun spits den hemel tergen
Een stroom van gloeijend sulfer brcekt
Gij die , in zalige valleijen,
Waar zuidewindjes spelemeijen ,
De geurenrijk.ste planter' kweekt:
Gij die , aan duizend, duizend dieren
Die wriemlend op een stofje tieren
De gunsten schenkt van uwe hand :
o God! die alles eens deed worden!
Die leven werking geeft en orden!
Vergeet Gij flu ons Vaderland!! ....

DE MORGEN.
ik voel den morgeni
ik zie
'k Ontwaak !
Heb dank , o schepper der Natuur !
TJw vadermin , uw liefdezorgen
Ontsteken thans mijn offervuur!
Mijn geest zal zich ten hemel beuren!
Algoede Vader! ei! geheng ,
Dat, met der Englen wierookgeuren
De geur zich van mijn offer meng'!
ISw aanblik deed den dag verdwijnen!
Gij wenkt — en fluks verschijnt de nacht
Gij spreekt —en 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 ecuwigheid , toen 't plan der diugen,
Der werelden, steeds voor u was

DE' MOR GEN.
Uw oog der volken wisselingen
In 't eeuwig boek der wijsheid, las
Toen Gij der Vorsten woelig pogen
Vereenigdet in 't groot verband
Toen hieldt Gij ook , o Alvermogen!
Uw oog , vol liefde , op 't Vaderland !
Gij deedt den schoonsten morgen dagen
Toen Gij aan ons de Vrijheid schonkt ,
Den vijand , trots zijn slinksche lagers
In ketens van uw almagt klonkt
Die morgen!... acb!... verdwijnt zijn luister ?..
o God ! zal dan ons nageslacht
Geen straaltje zien van zijnen luister ? —
Steeds zwerven in een' donkren nacht?
Maar neen! uw trouw zal immer duren !
De tijd sloop', met een forsche hand ,
Egypte's naalden', Babel's muren";
Uw oog blijft steeds op 't Vaderland!
ten weak , o eeuwig Alvermogen!
En 't scheemrend duister is niet meer!
o! Spreek ! en, voor der volken oogen
Herleeft onze nude luister wear !
Zoo vaak uw gunst den dag zal baron ,
Zal dit , aan u, mijn bede zijn :
» o Vader! doe ons toch ervaren ,
pat wij nog uwe kinders zijn !"
Zoo zal elk Nederlander smeeken ,
Wiens Borst voor eedle vrijheid branch. —
Li! wil tot onze redding spreken!
Uw oog blijv' steeds op 't Vaderland !

HET VADERLANDSCHE MEISJE,
J\ ijn minnaar zij een fongeling

Die 't Vaderland bemint!

29
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Die zelfs het dierbaar Vaderland,
Nog boven mij, bernint!
Zijn fiere leest zij niet getooid
Met vrouwelijke pracht!
Mijn hart verfoeit den jongeling ,
In een' verwijfden tooi !
Ilij 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 ,
Met grootschen luister blinkt,
Met majesteit, die 't stoutste hart,
Met angst en schrik vervult
Zoo luistervol zij ook zijn blik! Zijn wenk zij majesteit!
Ilij pare 't zachte vuur der min ,
Met moed , in 't sprekend oog!
Zijn houding zij zijn hart gelijk ,
Regt edel , forsch en her !
Zijn gang zij als de gang van Mars,
Den fieren oorlogsgod!
Ilij vliege , wen het krijgsvuur brandt ,
Vol moeds op 's vijands heer!
Ilij strijde — doch hij keere niet
Dan met de zegepraal !
Dc schrandre wijsheid sier zijn hoofd !
De den gd ziju edel hart!
Ilij zij den brawn tot ' cm lust! —
Der onsehuld tot ceu steun ...

r,

13

HET VADERLANDSCIIF. MEME.
Een

onedel jongeling
Zij op verleiding Hit

Mijn minnaar zij een jongeling ,
Die de ouschuld uooit verleidt!

flij vinde in mij , in mij al teen ,
De grenzen zijner vreugd!
Mijn liefde zij zijn hart genoeg,
Zijn hart zij onverdeeld!
Liefde! zulk een schilderij
Bekoort mijn jeugdig hart!
Geef, zoo ik ooit beminnen moot,
Mij zulk een' jongeling
Mijn hart, dat thans de deugd bem4it,
Verheft zich dan nog meer!
Dan y ang ik , kussend, van zijn' mond,
De leer der wijsheid af!
Dan leert zijn fier,, zijn moedig hart,
Bij mij , de teederheid!
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 mi j n jongste levenssnik
Voor 't dierbaar Vaderland!
vrije ziel, van kluisters wars,
Veracht een' hoogen staat!
niet iti 't vorstelijk paleis
De troon der slavernii
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Ilij , die den schijn voor 't wezen mint ,
Zij een vergulde slaaf!
Mij siert , in 't ongetooide kleed,
De gouden Vrijheid zelf !
Floe streelt der vaadren heldenmoed ,
Mijn jeugdig, brandend hart!
"k Gevoel 't ! — mijn hart getuigt het, ja!
Dat zij mijn vaders zijn !
a lees , op 't marmren eeregraf,
De lessen van de Deugd :
ii. Ga dikwijls in het heiligdom ,
En staar op 't marmren graf!
Dan is het, of de Vrijheid zelf
't Gevoelloos steen bezielt ;
Dan treft een mannelijke stem
Mijn eerbiedvoedend hart :
» Wij stierven voor het Vaderland ,
a En lieten , aan ons kroost,

» 't Bezit der dierbre Vrijheid na!
a Leef ook voor 't Vaderland !"
Ta! Heiden! 'k leef voor 't Vaderland!
Gij zult mijn voorbeeld zijn!
Wen 't Vaderland. en Vrijheid geldt ,
Dan sterve ik , zoo als Gij!
Ach ! kon mijn dood , voor 't Vaderland ,
Een veilig levee zijn !
Gewis ! ik koos B een koningstroon ,
Voor zulk cm' blijden cloud!
De dood move iets verschriklijks ziju
Voor 't laag en laf gemoed
A Is

DE VADER L ANDSCHE JONGELING.
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Al s 't Vaderland en VriTheid guldt,
is hij der 'widen vreugd!
o God! dat immer , in mijn ziel,
Die heete liefde gloei'!
Mijn hart klopp' nog zijn' laatsten slag :
Voor God en 't Vaderland !
Mijn jonge vriendcn, die , met mij
Ons Vaderland bemint!
Uw hart kloppe ook zijn' laatsten slag :
Voor God en 't Vaderland!

ANN DE VADERLANDSCHE JONGELINGEN.
Thans woedt de dolle krijg op 't vrije Vaderland!
Gordt nu de wapens Ran , gij here jongelingen!
Gij bloost? Triomf! het vuur, dat in uw' boezem brandt,
Slaat u ten oogen uit, en weerlicbt op de klingen,
Voor 't Vaderland ontbloot. — Hoe kookt u 't jeugdig bloed,
Wen gij, door 's vijands magt, 's Lands welvaart weg zietslepen!
Als gij het britsch geweld , met dollen 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 sin uw heldenvuist , die 's vijands woeden tart,
De blikkerende kling, door britsche nekken , drijven
Ligt sneeft gij ! maar,, wat nood ! dan is uw jongste snik,
Een offer, aan den room des Vaderlands geheiligd!
Gij sneeft niet:
neen! uw naam worth, in dat oogessblik,
Onsterflijk , tegen 't woen des fellen tijds beveiligd.
Maar! keert gij uit den slag ; wat vreugde! welk een eer!
Dan kroont de vrijheid u met eeuwige laurieren;
Zij noemt u Karen won, en zal uw krijgsgeweer,,
Geverwd iu 's vijands bloed , met eeregoud versieren!
!

34 A AN DE VADERLANDSCHE JONGELINGEN.
Jat here Jonglingscliap! gordt nn het zwaard op zij! —
De liefde voor 's Lands cur moet uwen arm besturen!
Ilet zochtend Vaderland , de droeve Koopvaardij,
Doe u het grootst gevaar, het heetste your verduren!
Ach! waar 't mij ook vergund , voor 't lieve Vaderland,
Net schittrend heldenstaal thans aan de heup te hangen!
Maar neen! het wuft geluk , steeds tegen rnij gekant,
Zal nooit mijn brandend hart die vreugde dam erlangen.
Ja dierhaar Vaderland! met deze zelfde vuist ,
Die thans de veder voert voor Bato's here neven,
Zou ik uw heil ow' roem, le jammerlijk verguisd,
Beschermen, tot mijn mond den jongsten snik zou geven!
Ach ! waar het mij vergund , in schaduw van uw vlag,
Bcdekt met wond op wood , voor uwe zaak , te sterven !
Zoo slechts mijn zwakke p ulp , uw wanklend zeegezag ,
Emu' frisschen gloriekrans en vastheid deed verwerven!
Maar, daar het dwingeod lot aan mij deze eer ontzegt,
Zal ik , mijn Vaderland! van ow triomfen zingen
En, wijI mijn Zangnimf, voor 'a Lands helden, latiwrenvlecht,
Voor mij, cen enkeld blad , nit deze kroon, hedingen. —
Nog eons, o jonglingschap! gespt nu de wapens aan,
'a Lands eer, 's Lands Neil , uw roem, dit alles moete u drijven!
Dan zal de Vrijheid zelv" ow glorierijke dawn
Voor 't laatqte nageslacht, in duurzaam mariner, schrijvcn!

ANN DE VRLTHEID.
o Viijbeid! 'k span voor a mijn Lier
ljw aandrift moet mijn hand hestieren!
Ontvonk mijn ziel in heilig vier!
'reef Dan mijn zangen kracht en zwier '
Godes der Batavicren,
Met

zt

zoo icder patriot ,

Door oilbev‘oonde streken ZWC/ATII

Getroost in *),t alierzwaarste lot,

AAN DP. VRIJIJEID.

Voor u, voor 't Vaderlaud, y our God ,
Aan owe y oeteu steryen!
Gij wraakt den staf der oppermagt ;
En hoed en speer ziju u slechts heilig!
Seitoon dolle Ileerseltzuebt u yeracht —
In schaduw ti an ow eigen ma:4t
0 Vrijheid, vijt
veilig !
Tirannen bukten voor uw speer,
Wier wrevel y our keen schepters bale ,
Toe)]. Gij , your uw gezag, en vet',
Ilet spits van ow

v,educlit geweer

In hunted hoe',etu druktet,
Cij waart bet , die, van Vlissings moor
Voor nicer clan y iermaal vijftig j at en ,
Ten schrik van ieder nagehour,
Den Spartjaattl, your ow hevig your,
Weer deedt to rugge varen!
Uw fiere \mist greep zelf de lout,
En wrong die in der borgren banden!

De Dapperheid , die hij u stolid ,
En zieh Ran uwen dienst verbond
Verhrak Castiljes handen !
Zoo stund Gij °A op Leydens wal ,

ru hliest den bmg,ren tinted in 'I haute
De Balavier stood moedig pal ,
Daar bij , van zijn doorscLoten wal

Des Spanjziards wre l el tartie!
Geen wreede pest, reed hon,ersnood
Non 's burgers hart aan u ()Tarok ken !

li jii bleeke wane; worth gloeijond tool!
C

Eer
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a Eer,, roept bij , doe de wreedste dood
s Mij , in den grafkuil , bukken!"
De Ruiter, u zoo lief' en waard,
Verzeldet Gij op al zijn togten :
Door u bezield — voor niets vervaard,
Sloeg bij, met zijn ontzaglijk zwaard,
De britscbe roofgedrogten!
De Ruiter sneeft! — Gij zelve voert
Zijn ziel in onbesmette inch ten ! —
Gij daalt — en , in het hart beroerd,
Zit gij , met Borst en haar ontsnoerd ,
Op 't marmren graf, te zuchten! —
17w zetel blijve in Neerlands oord!
Geen Vorst moet bier den schepter zwaaijen
Een slaef zij door dien glans bekoord :
In dit beroenid en zalig oord
Moet Vrijheids standaard waaijen!
Hij , die , met onbesuisd geweld ,
De speer zoekt aan uw vuist te ontwringen,
Word' tot een vloek des y olks gesteld!
Ten schrik dier Vorsten nargeveld,
Die naar uw zetel dingen!
17w hoed versier' geen vorstenhoofd,
Terwijl zijn hand een' staf zou drageu:
Straks wierd uw outervuur gedoofd ,
Uw yolk , van goed en eer beroofd.,
In ketenen geslagen I
Neen! dierbre Vrijheid! uw gezag
Blijve aan den vaderlande being!
T.Tw

luister groeije dag bij dag !
In
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In schaduw van uw vrije vlag
Zij Nee'rlands handel veilig!
Godin! bescherm mijn Vaderland!
Houdt hier uw haardstede en altaren!
Wanneer doze aardbol smelt en brandt,
Dan moet Gij , nit mijn Vaderland,
Ten hoogen hemel varen!

IIET ONTDEKT VERRA.A.D,

T riomf! Triontif! uw aanslag is mislukt!
De Godheid waakt, schoon ook 't heelal mogt slagen!
Mijn Vaderland ! gefolterd en verdrukt!
De Godheid waak.t! zij spot met list en wapen!
Het vuig geslacht, dat ge aan uw' boezem voedt,
Poog' roekeloos u op het hart to treden;
't Begunstig' vrij des vijands overmoed ,
't Moog' bier, de pleats van Albion bekleedens
't Is al vergeefs , wanneer de Godheid waakt!
Men moog de list met schijn van trouw omwinden;
Gods heilig oog , dat vuige valschheid wraakt,
Kan 't naakt bedrog, ondanks die sluijers , vinden!
Men spele een' tijd zijn godvergeten rol,
En stele stout den trotschen kop near boven:
Eens wordt de meat der snoode gruwlen vol ;
Dan zal Gods wraak den vuigen schedel kloven!
Wie Gij ook zijt, die 't Vaderland verraadt,
Gij hint de wraak der Godheid niet ontvlieden;
Vergeefs zou u geboorte, rang of staat,
Vergeefs zou u (en Vorst bescherming bieden!
Verlaat dit land! — zwerf als een balling voort !
De stem des y olks zal immer u verzellen!
't Geweten zal
't verste wereldoord,
Tjw Lwarte ziel in zijne schroeven Inellen!
Thaws sehreeuwt uw halt , en stuaeht reeds near den dood
C3

Maar
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Maar 't is om niet! — de dood schuva zelfs verradets 1
Grijp nu de pook , die u de vijand boodt,
Vergiet het blood uit ow vergiftigde aders!
Maar neen! uw hand zou dan , ondanks uw ' wil
Met 't blinkencl staal voor uwe horst, verstijven I
Gevoel u zelf! wordt woedend raas en. gil!
Vervloek u zelf! otn uwe wanbed!ijven!
Dit is voor u , con vaak hethaalde dood
Fen stage hel , in uwe Borst oritstoken!
Itampzalig menseh! waart gij, nit 's moeders schoot
Bij uwe komst, in 't aaklig graf gedoken!....
De vrijheid bloost bij 't boor on van ow' marn!
Uw adorn doet den Batavier verbleeken!
lJw euvelmoed , verkondigd door de Faam,
Is tot een schrik in andre wereldstreken 1

Waar is de Brit , die zelfs uw snoodheid doemt
Schoon zijn belang uw hclsche listen voedde? —
Waar zij? wier mond thans uwe snoodheid doemt,
Schoon 't valsche hart denzelfden adder voedde?
Maar 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
Zoo waakt Gods gunst voor 't vrije Vaderland,
Schoon ramp op ramp het zwoegend harte treffen!
o Groote God! evil 't lieve Vaderland
Nog eons ten trap der oude gloric lieffeu!

DE IIELDEN.

V

an u , gekroonde sterveliiven „

Die Fuenschenbloed als water acht
wetter der natuur verkracht ,

Neu)! van u wil ik met zinger
Gezcllig meuschdom schrikt en grim,
Paar

0111 Owen room to

E II E

E N.

39

D e dwangzucht aan den moordlust huwt
En salt Inv dwaze drift tot pligten ,
Wier eisch Gods wettige orde breekt
De Vrijheid door het harte steekt!
Wilt lagchend koningrijken deelen,
Ziet Vorsten bukken voor uw' troon ;
Laat om een' ingebeelden hoop
De wraakzucht uwe dwaasheid streelen;
Rukt met een onverwinlijk heer
Van uw gepreste slaven henen;
Ziet , voor uw blikrend moordgeweer,
Uw' hulpeloozen nabuur weenen
Vernielt hem — baadt u in zijn bloed
En noemt die dolheid heldenmoed !
lk zal uw suoode gruweldaden
Toch niet verheffen in miju lied!
Om uwe schedels passen. niet
Per ware helden lauwerbladeu!
De vleijerij , de ziel van 't hof,
Verheffe u
moge uw glorie zinger
lk zing den nooitvoldongen lof
Dier onvermoeide stervelingen
Wier hart , door 't vuur der Vrijheid blaakt,
Wier vuist voor hare regten waakt!
U , helden, voegt een zegeteekesa,
Een eerzuil , die den wissen val
Des vluggen tijds verdureri zal I —
Wanneer deze ondermaansche streken
Gereinigd worden , door bet vuur ,
Om haar in nieuw gewaad to kleeden
Dan houde uw gloriezuil haar' dour ,
En sta tot in alle eeuwigheden!
)e gansche hemel daalt beneen ,
En j uicht dan bij ow eertrofeen
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Het roersel uwer heldendaden
is liefde tot bet Vaderland I
Gij poogt uw onbevlekte hand
Niet in onschuldig bloed to baden !
Maar hij , die Narlands Vrijheid hoont,
Die hare regten durft bestrijden ,
Wordt door uw fierheid niet verschoond?

bait het inedetijden
Dan dooft
Dan bluscht gij 't your van uwen moed
Aileen in vijauds rookend blued !
En , kan

uw mond het pleit beslechten,

Dan spreekt gij , door Naar y our bezield,
Daar wreevle Trotschheid voor u knielt,
En kust der Vrijheids gulden regten!
Wil binnenlandsche slavernij
lien landgenoot in boeijen knellen ,
Dan vliegt gij straks der onschuld bij
En drukt het voetspoor van Capellen ,
Wiens lof,, tot 's aardrijks jongsten stood,
Zal galmen uit des landrnaus mond
Gij past niet op der Vorsten weaken. I
Geen dolk geslepen door geweld ,
Geen glans van hartverleidend geld;
Niels kan uw fiere trouwheid krenken
Het enkel denkbeeld van verraad
Poet straks ow edel bloed bevriezen,
TJw wijs en mannelijk gelaat
Zijn vertu en vastigheid verliezen!
Dan voelt gij , in uw groot gemoed,
lets dat uw ziel bezwijken doet!

Des nachts, wanneer de stervelingen
Gekoesterd worden door de rust ,
Als zachte stilte 't aardrijk kust
13n 't maanlidtt waakt aan 'a hetnels kringen
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Dan zit gij , daar geen slaap u trekt t
Doortinteld van een stil genoegen ,
Dat uw verfiaauwde geesten wek.t ,
Voor 't heil des Vaderlands to zwoegen;
Tot , voor het blozend morgenliebt ,
Het sebeemren uwer lampe zwicht!
Gij spuwt 's lands wettige overheden
Geen adderspog in 't aangezigt!
Doch, faalt de zwakheid in haar' pligt,
Dan poogt gij hare wankle schreden
Te sterken door uw' heldenmoed.
Laat vrij den slaafschen 'aster spotten,
Met uw' ontvlamden ijvergloed:
Gij zijt de vreugd der patriotten!
Dit denkbeeld, dat uw' naam vereert ,
Is 't schild , dat al den lister weert!
Leeft helden! blijft voor Nehland leven !
Staat nimmer van uw poging of !
Uw fierheid daal met u in 't graf !
Maar neon! dit moot ons nooit begeven!
Wanneer uw stof in 't aardrijk rust,
Dan blijvc uw geest in Narlancl waren !
Dic moet, als 't oorlog ons ontrust ,
In 't hart van Neerlands helden varen !
Die blijv', zoo lang de wereld staat,
De ziel van Neerlands yolk en B.aad !

ANN WASHINGTON.

D it kleine lied, versierd met uwen naam
Zal met uw' naam ook- eeuwig zijn!
hot joiigst geslacht , dat van uw grootheid room!,
Zal spreken van mijn lied!

C5
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De Aloudheid schreef,, met een ontstelde [Laud ,
't Gewoel der Ccfais in arduin:
Het menschdom schrikt , vvanneer 't den overmoed.
Van Alexander leest !
Dc stervling zucht , bij 't lezen van bunn' naam;
llij gilt : helaas! li ben ook een mensch! —
Doch roept, verrukt, char liij uw grootheid ziet,
Triomf! 1,. ben ook een mensch!
(ccn gloriezuil is uwer grootheid waard
De Vrijiteid van Amerika,
'1 Geluk uw's y olks, op regt en moed gebouwd ,
Dit is uw gloriezuil!
13w bore voet vertrapt het britsche juk ;
Maar zorg, dat nu geen vreemdc hand
Het vrije y olk , in slaafsche ketens, klink'!
Soms yleit de Dwinglandij!
Menschlievend heldi hocvecl gevoelt uw aid!
Als gij ' t gevoel der dankbaarheid ,
Op 't aangezigt van ' t vrijgevochten yolk ,
In tranen vloeijen ziet !
MO Vaderland , dat uwe daden eert ,
Denkt , zuchtend, aan zijn' ouden roem! —
De Vrijheid gaf den moed van Nederland
In 't hart van Washington!
Wanneer de tijd in 't ecuwig Niet verzinkt ,
En, met den tijd, de dood verzinkt,
Daar 't graf de stem der roepende Almagt hoort ,
En ziju bewoners geeft
Dan klopt het hart van elk Amerikaau
Zoodra 't op nieuw zich zelf gevoelt,
Eon'
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Eon' slag voor God , —en 't klopt den tweeden slag
Voor 't heil van Washington!

CONCORDIA ET LIBERTATE.

H oe! zott dit vrij Gemeenebest
Dan slaven in zijn' omtrek kweeken!
Of is , in dit berocind gewest
De Vrijheid , op haar' troon , bezwekett!
1k seltrik! terwiji de Dapperheid
Eon zee van heete tranen schreit.
Wij staan het Britsch geweld ten doe!,
En zien 's Lands vrede en welvaart storen
Door roofzueht , in den helschen pool,
Uit Ilaat en Dwinglandij , geboren
De Tweedragt strooit hour giftig zaad
En knot de pijlers van den Staat.
Alija Vaderland, waar is uw foam ,
Uw adeloude roem gebleven ,
Toen , op het hooren van uw' naam ,
Uw sterkste vijand stond to bevel'
Ja ! toes gij zelfs , op 'a vijands strand,
Uw zegevanen zaagt geplant !
0! Sloegen zij wier heldenbloed
Voor vaderland en vrijheid stroornde,
Wier hand, met onverwrikbrcn mood ,
lies vijands trots zoo for betoomdo
o! Sloegen zij het blinkend oog
Eons op ons near van 's hemels boo b !
Hoe zou de spijt hun aangezigt
Met meer dan gloeijend purper verweit ,
Hoe zon het luistervolle licht,
In ' t bliksemend gezigt , besterven:
Mij
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Mij dunkt dat held
En

TROMP

DE BUTTER

klaagt,

vol vuurs om wapens vraagt!

»Hoe!" roept die krijgsman woedend uit,
a Staat dit den Batavier te lijden ,
» Dat heerschzucht kid bij kiel vrijbuit,
a En hij gees roovers mag bestrijden?

» Wat monster heeft dien ramp beweikt,
» Der braven moed zoo snood beperkt?
De Tweedragt, glorierijke held!
hwarn in 't paleis der VriTheid dringen ,
Finks zag men, met een dol geweld ,

's Lands Eendragt door den twist bespringen,
De Koopvaardij riep, Dapperheid...
Maar ach! het was vergecfs geschreid!
Men zegt , dat zelfs bet marmersteen
Dit droevig zuchten scheen te hooren;
Dat zich der helden eertrofeen
Beweegden in de tempelkoren;
En dat het beeld op WILLEms graf
Een' bangers zucht , een' noodkreet gaf.
't Is waar , men zag , voor

ZOUTAIANS cooed

Der Britten overrnagt bezwij ken ,
En , op den blaauwen pekelvioed ,
Der Staten vlag met glorie prijken;
Ten blijke dat , in Nederland ,
't Aloude heldenvuur nog brandt.

Maar — moest het bij dien eenen slag ,
Dat eene blijk van vroomhcid blijven?
is dit genoeg orn de eer der vlag,
Den roem des Vaderlands te stijven ?
Neen , helden ! neen! hervat den strijd
Tot gij gelled verwinners zijt!
Ecei
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Keer, Eendragt! keer! mijn Neerland iucht!
Gij kunt het zijnen room hergeven;
Het heeft , door u zoo hoog geducht ,
13w' naam in zijn banier geschreven!
Keer , Schoone! en sta der Vrijheid bij,
Opdat ons land war Neerland zij!
Vervloekt zij hij , die anders denkt;
De wraak der Godheid moet hem treffen!
Zoo moet 's Lands welvaart , schier gekrenkt,
Het hoofd weer blij ten bernel heffen!
Zoo bloei de nutter Koopvaardij,
Als eertijds , in dees maatschappij!
o Eendragt! Vrijheid ! Vaderland!
Dan wordt uw oude roem herboren!
Dan zal Been opgeruide hand
Den tempel uwer rust verstoren!
Dan zullen uwe haters vlien ,
En 't gansch heelal uw hulde Bien.
1781.

ANN HET VADERL AND.
]Eijn Vaderland! weleergeducht,
Toen gij , in allerhande lucht,
Uw vlaggen zaagt vereeren ;
Waar is uw oude luister thans?
Hoe waggelt uwe gloriekrans!
br ie zal uw onheil keeren?
Is 't niet genoeg, mijn Vaderland ,
Dat gij der. Britten wreevle hand
Dus tegen u ziet wooden?
Moest gij, uit uwe milde Borst,
Fen kroost, dat naar uw onheil dot3t ,
Zoo teederlievend y oeden ?
Zij

4;6
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Zij Oorsten naar
onheil ; ja!
» Oat Nederland to gronde ga!”
Is 't opschrift runner daden.
lion vrengde groeit met uwen drub.
Zij
oni uw ongeluk ,
En prijzen die u smaden.
Vervloekten ! vlugt ! cer

'a llemels vuist

rockeloozeo hop vergroist!
Maar ach! waar zoudt gij vingten ?
Vliegt naar het verstgelcgen st .'and ;
°oh char hunt gij de sterke hand
Der Godheid niet ontylugten.
Dat kroost , mijn dierbaar Vaderland!
SVroct u in 't krimpend ingewand,
Bevlekt owe cerlaurieren !
In schijn van vaderlandsehen raad ,
Verwoesten zij den ganschcn stoat
Der vrijc Batavicren !
» Steak 't glinstrend slagzwaard in de
» En sluit met Albion den vice;
n Dan zal ow

herleven!

» Der Gallen vriendschap is uw dood !
» Ai, wil uw' ouden Bondgenoot
a Uw vriendschap wedergeven!"
Pus roepen zij.

Ontaard geslaelit!

Zijt gij in Nethland voorigebragt?
Zijt gij het lroost der braver, ?
t;ij
keen Nedertanders! neen!
Niet waard , ol i vrijcn grwutl to treOn!
trij -Aijt gedoemde slaven
Indien

des Cleo vrede sluit,

Mijn Vaderlaod ow ton

.,ft id/

,
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Het nakroost zal n doemen
, wider vteernde magt gebekt
Door wreede slavernij gcdrukt
U met veraebting noemc-n!
Me dealt ik zie uw belden staan ,
Met ewe ramp in 't hart began,
Zij seheuren bonne vanen ,
En werpen 't zegerijk geweer
Mistroostig aan uw voeten neer
Besproeid met heete tranen!
Ach ! roept die here beldenstoet,
a Was 't hierom, dat ons kokend bleed,
» Uit duizend vvonden, vloeide?
» Was 't hierom dat , in 't grootst gevaar
» De zucht voor baardstecle en altaar
»In omen boezem gloeide?
a Wat baat der Vaadren wijs beleid?
a Wat baat nn onze dapperbeid? —
»Ondankbre , Jaffe neven !...
a De Godbeid dondert van haar troop:
»Ontaarden! uwer daad ten loon,
»Zeit gij in boeijen sneven !"
Neen Vaderland! uw moed herleev9,
Eel' uw gekwetste glorie sneev)!
Gij ke p t die wond nog heelers !
Triomf ! de Vliihe,id lacbt mij aan!
Faam ba7.eint ew grootsche
Door tweepaar werelddeelen!
lk zie den -if,,i,ebeukten Brit,
Mar hij ;tan ewe voeten zit,
Gehoorzanm op nu week,11
lijnr •Vad, et laud:

1(0 I
Zoo
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Zoo waarlijk wil de groote God
Ons zulk cm' vrede schenken!

In Mart 1782,

AAN ELLIOT,
DEN VERDEDIGER VAN GIBRALTER.

lschoon uw vuist het zwaard des vijands draagt ,
Des vijands van mijn Vaderland ,
Nijn vrije ziel verheft uw heldenmoed ,
UW

grootheid in haar lied !

Natnur verschrikt

heur aangezigt verbleekt,

Wanneer ze een' vuigen Rodney ziet ;
Doch heur gelaat 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 ,
Ms die van grooten Michael ,
Den zeeheld, dicn mijn dank baar Vaderland
Nog als een Godheid eert.
Toen waart gij reeds !

mar , even als een ster,

Een ster van d' allereersten rang;
Doch, voor het oog onmerkbaar door hear' stand'
Tot haar een wijze ontdekt.
Germanje zag het eerst den eedlen glans,
Den luister uwer dapperheid ;
De wederschijn van zulk een' heldren gloed
Belonkte ook Albion.
Straks
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Straks was ow loop naar deze stteek gerigt;
Gij werdt een zon van 't Britsche rijk
mindre glans van 't talrijk heldenheer
Verbleektc voor uw' gloed!
Gibralter's wal, een werkstuk der Natuur,
Een beeld van ow standvastigheid ;
Gibralter's wal, door forsch geweld gebeukt,
Staat vast door uwen moed!

s Verwinners trots had reeds de zegevaan
Op 't ceuwig rotsgebergt geplant
Zoo niet uw moed, veel vaster dan arduin,
De drift dier magt bedwong !
De Britsche vlag door Rodney's vuist geplant
Op 't weerloos Sint Eustatius,
Verbleekte en viel , met de eer van Albion ,
Droefgeestig op den grond:
Thaw staat die vlag , met de eer van Albion,
Bij u, en ook bij u alleent
ludien zij valt — zoo de eer der Britten sneeft,
't-Zal zijn bij uwen dood!
Gelijk 't geluid der rommlende oorlogstrorn,
Pat zelfs der lalfen vrees verdooft,
In 't heldenhart het trotsch gevoel vet-welt,
Gevoel : IK BEN LEN HELD !
Zoo zal uw naarn, in ieder wereldoord,
Het heldenhart een prikkel zijn!
Alijn -Vaderiand roept zijne bei den toe
Elk zij een Elliot!

I)
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DE JONGE ZEEITELD,

I

k drang mijn zwaard voor 't Vaderland,
Het gaf mij zelf het zwaard !

Aileen , als 't Vaderland mij wenkt,
Trek ik mijn blinkend zwaard !
Geen dolheid, door den. wijn gevoed ,
Bestier mijn forsche vuist!
Mijn hart veracht bet lage dock
Der burgren schrik te ziju I
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 rich een' Held:
Verlaag u! — ik wil edel zijn!
'k Vereer de schoone deugd!
Mijn oog verraadt geen' dartlen Mit: ,
Die 't hart der kuischheid griefi!
Ik rock geen laffe zegepraal
Op 't jufferlijk salet :
Mijn eerzucht schildert voor mijn oog
Een andre zegepraal!...
o! Welk ecn denkbeeld!... wclk een your
Poortintelt mij de ziel!
0 Cod! mogt ik mijn Vaderland
Nog ceus een RunER zijn!
A \N
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De heerschzucht weeds en woele on vloek
Zij poi-) g " s Lands Vtijheid te verui,den!
De Godsdieust is haar list to
De wraak zal Naar ontzieleu
1ATE'n vil , in 't vrije Leeunerniuol,
Aileen de zaebte en zocte tadl
eedle Vrijheid hooren !
lietschapen, trouw , in 't oorlog flee
Is ieder odd Batavier
Geen slaaf

maar vrij-geboren!

De Rede cloemt Losbandigheid ,
liar billijkt Vrijheids gulden netten,
Die zij , tot eer der rnensehlijklacid
Wil op den zetel zetten!
De Redo?

ja! de Godsdienst ook

Volgt Heldenmoed , door vuur en rook ,
Op bloedige oorlogsvelden!
Ala Ileerschzucht op 's Lands vriTheid dwelt
Don vrijen tuin met blood besproeit,
Dan worden vrouwen belden!

Pc

slavernij verbant den mood,

Verdooft het vuur der eedle batten
De Vrijbeid leert bet laagst gemoed
Klockmoedig rampen tarten!
Dc kunstcn bloeijen in het land,
"Naar Vribeid heaven standaard plant
Elk burger denkt or edel!
De [Moister is bier niet geboeid ;
titij ziiigt, door Vrijheid zelf
Met lauwren om den schedel!

jongste (lag , waarop do tija
Thu a!te,rlaatsten soil, zal goven
2
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Zie ook 's Lands hell en zaligheid ,
De dierbre Yrijheid , sneven !
Maar men! 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' aardschen troop
Aan hare zijde treden!
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JARRY.
Bij duizend. helden , welker naam ,
Verkondigd door de schelle Faam ,
Den mensch zijn grootheid doet gevoelen
Bij duizend Leiden, welker hand ,
Voor zich , en voor het Vaderland ,
Fen onvernielbare eer7uil stichtte
Bij ZOUTMAN SCh0011 't de trotschheid dom' —
Is 't billijk , dat men JARRY noem'
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,
Ziju vlag op onze onweerbre wallen
Maar op den noorderoceaan ,
field JAaaY onze zegcvaan!
Wanneer zijn kiel het Britsche strand
Genaakte , vloog , gelijk een brand ,
Dc schrik tot aller harten over :
Men dacht aan Chattam — 't naar gerucht
Der vrees klinkt trillend door de lucht
De noodklok duet de vrees vergrooten
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De man ziet raadloos en verstomd! —
De vrouw roept , hikkend :

JARRY

komt!

llij , schoon van forschen heldenaard ,
Was immer in den strijd bedaard;
Zijn moed deed nooit zijn cede 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 vrees vervoerd,
Vloogt immer rustig zeewaarts henen —
Wat dreef u, daar ge uw' laatsten togt,
Nu hier , dan Binds, to ontwijken zocht —
Met schroom uw schip weer zaagt bereiden?
\Vat 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 , uwen moed zou Konen !
In weerwil van dat al — gij gingt! „
Mijn zangster siddert daar zij zingt!
keer toch weder !
Ei , keen! ontwijk een ongeval ,

0 TARRY ! JARRY !

Dat u , dat Neerland treffen zal!
De zon klorn met een flaauwer glans,
Ter oostkim uit , naar 's hemels trans ,
Toen JARRY, Vlissings reede ontvaren ,
In 't ruim der noordergolven lag! —
Men zegt , dat , op dien droeven (lag ,
De wind uit alle streken loeide ;
D3
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En dat de ZOO ,IIJ oak Jig rood ,
Verhaaster 'war het Weston vlood
Matroos, (lie op zijn hoef.ilag waakt
Ziet dat een Britsche

genaakt

Straks is een ieder in het wapen
Do stern van (TARRY klinkt alorni —
Gel9k 't geluid der oorlogstroot
Urn moed, in 't beyond hart, doet dringen
Zoo vlugt de schaduw van den schrik
Op 't zien van
Men strijdt

JAARY ' S

beidenhlik!

gelijk de zwavelgioed

In Etna's diepe kolken woedt —
Ten gorge! uitbarst als eon donder:
Zoo bruit en loeit , aan alien kant,
't Geschut ,

de zee deinst voor den brand —

De wolken stuiven rondorn henen!
De zon , die goon beschutsel heeft,
Ziet neer

staat stil

verbleekt — en beetti

Maar zacht ! bedriegt mijn oog zich nut
Daar nadert ginds , in 't ruirn vcrschiet,
Eon schip!

dit zal ow helper .wezen! —

/Gelijk het dalend zonnelicLt
Eon lachje op 't zweetend aangezigt,
Des noesten landinans doet verschijnen
Zoo ziet het yolk , schier afgesloofd
Naar 't schip, waarvan 't zich hulp beloof!,
Maar hoe! wat zie ik?

JARRY

ach

Uw fierheid strijkt in 't eind de vlag!...
Of stortet gij reeds vechtend !leder?
Uw
dan neen I... gij waart ruisleid ; —
Dat no eon dikke donkelheid
Uw schip , wet zwarteu nacht otnzwa{.1)1,-.1",
Ot ,
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Of,

dat een forschgedreven wind,

Uw 's vijands naadrend sel.ip s eislin cl! !
Gij strijkt! maar strijkend blijft ge ecn held,
Die , aan een ovcrforsch geweld ,
Zijn yolk ter slagting niet wil geven!
De stem der hersenschimmige eer
Roep' trotsche vorsten in 't geweer —
Gebiede onschuldig bloed te plengen!
Ceen held , bezield door waren cooed ,
Trapt lagchende , in zijn's vijands bloed!
IIet hevig woeden is bedaard —
De damp des buskruids opgeklaaid !
Zoo lacht , in warme zomerdagen,
Bet vrolijk zonlicht, blij te moe ,
Onze afgematte wereld toe,
Wen 't grimmig onweer is verdwenen;
Fn spiegelt zijn verguld gezigt
In 't nat, dat op de blaadjes ligt
Maar hoe! — gij schiet! — barbaarsche Brit!
Wat heeft uw wrokkend hart verbit?
Gij schiet! — help God! — mijn held abort Raeder 1 ...,
Daar ligt hij in ziju stroomend bloed!
Eon dan ziju afgematte mood
Geen' eerbied in barbaress waken.?
Of, Britten, dacht gij , dat uw oog
'Lich , in uw zegepraal , bedroog?

IIij steal! — zijn y olk, dat raadloos stand
lIergrijpt de , reedsgebluschte, lout,
En wil, op nieuw , den strijd beginnen
Daar 't hart van eedle wraakzucht brandt. —
Maar steaks , door droefluq d overmand ,
Walt elk op 't bloedig deL ter netter t
1) 4
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in 't einde mengt een heetc vloed
Van tranen zich met JARRY bloed !
IIij sterft! — men hang' zijn krijgsgeweer
In 't statig heiligdom der Eer,,
En houw' zijn' naam in duurzaam warmer !
IIij was den Britten tot een schrik!
stierf! — maar , met zijn' laatsten snik
Is ook zijn 's vijands roern gestorven!
Held JARRY "

klinkt door ieder oord

« is trouwloos , door den Brit, vermoord!"

AA.N DE UTRECHTSCHE BURGEREN,

B urgers! kroost der eedle vrijheid!
Zuilen van uw Vaderland !
Welk een blijdscbap !

zie de wapens

Blinken in uw fiere hand !
Vuige , laffe , ()needle slaven
Krommen zich in ketens nar
Ketens passen vuige slaven
Vrije burgren 't krijgsgeweer!
Schoon een rot van lage zielen
Uw' ontvlamden ijver doemt
't Is genoeg , dat de eedle Vrijheid
U haar echte telgen noemt!
Of , zoudt ge ii 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!

Neen! gij zijt bataafsche burgers;
Be oorlogswapens passen u!
Bat een opgetooidc jonker
Voor der vrouwen spiegel praar
gij spiegelt uwc blikken
;,2
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In uw glinstrend heldenstaal!
Klopt ow 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

eedie burgers!

o ! Dan huppelt a het hart!
Daar ge reeds , in ow verbeelding
't Woeden van den vijaud tart!
Welk een blijdschap! 't teeder knaapjcGespt zijn's vaders slagzwaard aan
Roept, al lagchend, tot zijn moeder,
Dat hij reed ten strijd zal gaan,
Ja! uw voorbeeld , Batavieren/
Vormt uit ieder kind een' held !
Juich! o Vrijheid ieder knaapje
Wordt voor u een oorlogsheld 1
Vrije burgers ! vaderlanders
Dat uw ijver immer blaak' !
Dat uw vuist den trotschen tempel
Onzer Vrijheid steeds bewaak' !
Zoo leev"t kroost , der Batavieren
Steeds voor God en 't Vaderland !
Bij den jongsten stond der wereid,
Vall' hun 't slagzwaard uit de hand !

A AN j* * *

N eent ik zing niet van uw oogen,
Die de stugheid zelfs verwinnen:
Neen! ik zing niet van ow wangen
Die , gelijk de glued des morgens
Op een witte lelic , gloeijen
Neen! ik zing niet van uw lippen ,
Die , niet minder dan ow oogcn
't Allerstugste hart verwinnen
1)5

AVel.t

***
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1Ven zij vr o lijkschertsend spret en
nen! 1k zing 'net van ow !adhics,
Die , gelijk, no donkre (lager]. ,
't Zonlicht alleo duet berleven:
Zoo de droefleid ook verbonnen
En de blijdschap doen herieven ;
Neon ! ik zing niet van de schoonhcid,
Von de juistheid uwer leden:
Neon ! ik zing, bevallig mei* !
Van ow bait ! ... ow hart , zoo Mel
Is den vaderlande ook
Ja, het klopt, bij 't vreeslijk Llinken
Von der burgren (olio gsw opens —
io ! dan klopt aw hart veel grootsclier:
Ja ! dap voelt gij

owe aders,

Blood der Batavieren vloeijen!
Meisje I hij , die eens ow' boezem
Door zijn zal verwiunen,
Di age een aileredelst
Die zij de eer der B,atavieren!

DE SONGELANGEN.

D eze kring , der vriendsehap hedig
Is den VoderIande ook being!
Driaend, straalt, nit alter oogen,
Wemelt, op een's ieders lippen ,
Klopt, in ieders jongen boezern
a Voor

Vaderland!"

Dat hij hevend nedervalle!
Ilij , die ouzen kring ontbeiligt
Die zijn' boezeni niet voelt lloppera
Voer t Vaderland
bl ik ie. van onze oogen ,
t Stervoed
't Vee 1 ste zuchtje of onze lippen

DE JONGET,ING7 N.
En de laatste klop des liarte
Alles zij , mijn jonge vricrvien ,
Voor 't Vaderland!

A_ N II ET GENOOTC11AP V i N
NV P E 11 A N E

PRO PATRLJ

ET .1,1lli:RTATE,

dcszelfs eerste verjaring, in Febroarij

N og eons do ontsnaarde licr,, ter Inver eer, gespannen
Nu gij ow vrolijk feest

Ik

eon feest der Vrijheid

voel uw heldenvour, in mijuen boezern gloeijen
voel dien zelfden gloed , die u onsterflijk niaakt!

Doch , zou 't verdienste ziju , dat heldenvuur to voeleit?
o Neon! ecn narlandsch hart, dat uwe grootheid ziet
Moot strays die eigen drift, dat zelfde y our gevoelen
Dat , in uw fibre Borst , voor Ne6rlands Vrijbeid, braudt !
Laat zelfs een Aterling, die op owe eer durft smalen
Met een bespottend oog , naar uwe wapens, zien:
Ilij kan den fellen slag van 't bevend hart, niet sullen,
Als hem de schitterglans van uwe wapens treft !
In u berleeft de moed der oude Batavieren!
Verwijfde Lafheid trilt, bij 't zien van krijgsgeweer!
Die Lafheid moog' den tooi der wufte Mode dragen
Gij draagt bet trotsch livrij der vaderlandsehe Deo0
Laat nooit ow teeder kroost eon ander siersel dragon
Hclaas ! 't zou dan niet nicer het kroost der Vrijbeid zijn !
Uw voorbeeld zij genoeg ! — bet metk der Batavieren

is

eon gespierde vuist, en een regtJohapeu hart!

Laat nooit ow ijvervuur, in uwe Borst , verflaauwen!
Dan word het outervuur der Vrijheid ras gedoold
Laat nooit gevloekte List in uw geleedren
Verdeeldheid is 't begin van ow' gewi,sen val !
UM, val !
4 gcduchte God! eer gij dit zoudt
Dat dit heldilaftig y olk z ij is' ondergaug zoo 7ion
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Eer zoo ow bliksemvuur 't lafhartig rot vernielen,
Dat , met Geweld en List , der Tweedragt hulpe biedt
Gcvoel uw grootlieid , Volk! — doch , laat u niet verblindk.m
Door eerzucht, die , al vaak , den besten vriend miskent
[let dierbaar Vaderland
de Vrijheid te beminnen
Dit moete uw eenig doci
uw edelc eerzucht zijn!
Zoo blijve ow Maatschappij , die , als een teeder wiehtje 9
Nog onlangs , in den arm van onze VriTheid, lag ;
Die, aan haar horst gezoogd, een' wasdom heeft verkrcgen ,
Die hoop en schrik verwekt door 't gansche Vaderland! —
Zoo blijve uw maatschappij , in eendragt en genoegen!
Ilet late nageslacht vier' nog (lit heilig feest!
Mijn Heiden ! 't is genoeg!
ik leg mijn speeltuig neder I
Uw boezem gloeije altijd voor

GOD EN '1' VADERLAND

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

Gij Nederlanders, die weleer,,
Voor uw ontzaglijk krijgsgeweer
De troon der koningen deed bevel',
Eer gij , aan weelde nog verslaafd,
Door uw eenvoudig deugdzaam levee ,
Der Matigheid een voorbeeld gaaft!
Waar is die oude grootbeid thans:'
Hoe is die luistervolle glans
Van uw' alouden room verduisterd! —
Gij hebt de hoeijen steeds veracht
Maar slaven zijt go titans

gekiuisterd

Aan vreemde praal en wcidsche pracht!

toc_11

AAN DE N EDERLANDERS.
Toen kreeg 't eenvoudige gewaad
Zijn' mister van het grootsch gelaat
Der fiere en sterke jongelingen!
De grijsheid zelfs schoot nit hem . oog
Een slraal , die Neerland's aterlingen ,
In 't stof van hunne laagheid , boog!
Toen was de blanke zedigheid ,
Wier oog geen dartle lonken spreidt ,
Het sieraad aller jonge schooner':
Een opschik , die de Deugd onteert,
Den Godsdienst , in 't gezigt, durft bonen,
Werd nit uw Vaderland geweerd !
Maar 'Dr!! ... zie daar dien jongeling!...
Mijn stern begeeft mij , daar ik zing!...
1)e woede fonkelt in mijn oogen !
Natuur! werkt gij niet als weleer?
Of Debt ge ow' invloed , uw vermogen,
Uw oude scheppingskracht niet meer? —
Natuur! is dit een jongeling?...
o Neen ! een schepsel! dat den kriiig
Van zijn bestemming durft verachten!...
Welaan ! Natunr ! — hij zij een wijf! —
Ontzenuw — roof hem al zijn krachten! —
flat hij ten spot der wereld blijv'!
Helaas! mijn dierbaar Vaderland!
Wordt dit geslacht dos voortgeplant,
Waar zult gij dan in 't end verblijven? .--Yeel eerder zou een vrouw de kling
Den vijand door den schedel drijven,
Dan zulk eene lade jongeling!
Men leer den teedren jongeling
Het handlen van geweer en kling!
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AAN t

NEDER1„ANDERg,

Men doe hem roeg aan ' t your gewennen
Ilij lagehe iii t grootste lijfsgcvaar
Ilij leer 's lands ware Vrijheid Lennen,
En vlooio een aattsgeweldenaar!
Pa In a eh der sterkste iCfl vergnat,

Door lafhoid , weeldo en overdaad:
De knaap wenn' zich aan oefeningen
Wier arheid kracht verkiijgen duet:
Men doe hem IA orsti en , 1 norm , spi ingen
zwemmen in den

killen vloed!

Zoo vindt ge o Vrijheid, Narlands eer,
In onze jeugd , ow holden weer!
Coon dwingland zal item ooit verschrikken,
C,wapend Of in vriendensehijn!
tilscdoon 't zich silos mogt verwrikken

Eij dozen volt gj veilig zijn!
Po eon van Nariand's grootheid Ii ml
Zic, hoe haar moister gloeit en glimt
Op 's burger's uitgetogen hlingen!
Ai

Die mieerschijn vuurt den ijver aan !
yolk as! Viwomn! VRIJIT E1D 'zingen ,
't planten van hour zegevaan!
Pat ni mar nacht

vau

slavernij

Het Conde van die rootheid vij!
(Th en nactit eoe h ()oil (:(fl dag y ervaneen —
Wanneer (io dag der war old scheidt,
Dan uorde ow ginriedag vervangen
Door

glanwjk licht der ecovsigheid!

AAN
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AN EENEN VA.DEBLANDLIEVENDE
P EDIKE B.

Ernie als Jrzus nob& kivatri , en de Stal
zag, weende hij over /zaar.
Lovas.
Zoo. hij een Christen zijn, die 't Vaderland niet mint
Die ' s Vaderlands belang zich niet op 't harte biz-1dt.!
Die onverschillig blijft, hoe ook de kans moog keeren,
Of Nehland vrij wil zijn — of zich laat overheeren ?
Die , als een staatsorkaan, door onze streken , loeit,
Zoo hij met rut kan zijn, zich nergens met1 bemocit?
Die immer werldoos blijft, hoe ook de flood moog prangen
En steeds zijn' pligt bepaalt bij buten en gezangen: —
Zoo vaak de klok hem roept , met ijver gaat ter kerk :
Volvralijk hrtiswaarts keert, na 't aigedane werk
En , bij zich zeif voldaan , die uitgevoerde pligten
heldre fakkels noemt , oin andren voor te lichten?
110 , die , vol heilig your, zijn' evenmensch verdoemt
Die , naar een andre leer , zich ook een Christen noemt?
Die, met een vroom gelaat, ontbloot van mededoogen ,
Den armen mensch besehoowt ; en de onverschillige oogen
Ten hemel slaat, — zoo deze een ware Christen zijn?...
Een hater van de kerk ! een Christen in den sehijn!
hoop niet, waardste vriend, dat gij mij zult verdenken
Ala wade ik 's Christen 's eer , door mijn gedichten , krenken
o Neen mijn ziel vereert , bemint den menschenvrind ,
Die al zijn waar gaol( , in 's Heiland's grootheid , vindt!
Die , wars van hijgeloof,, het glansrijk /Licht der waarheid
Niet opzoekt, in een' nacht van akclige naarlteid !
Die nooit cen ander haat , omdat hij anders deck t!
Die, met een vroom gedrag, den stuggen snoodaard wenkt,
Om, op 't geheiligd spoor der Christenen , Ic treden!
Die Cliristendcugden vocgt bij vorige geheden !
Die, door zijn heiliOteid, den wurVoi vrijgeest leert,
Dat
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Dat hij

geen hersenschiru
maar zijn' verlosser eert !
Die nooit gewetensdwang , of wreevle broedertwisten
Vow% echte teekens houdt van een' regtschapen Christen !

Die ook zijn. Vaderland, met hart en ziel , bemint,
Zoo die geen Christen zijn
geen ware menschenvrind?
Of zoo het Christendom den sterveling gebieden
I-let dierbaar Vaderland, in zijnen nood te oiitvlieden?
Leert clan bet Christendom den mensch ondankbaarheid
Verlilinclen! ziet! uw gade , uw teeder wichtje schreit !
inedeburger roept! hij worth in 't stof vertreden!
Gij zit in veiligheid , en prevelt uw gebeden ;
Daar uw zwartgallig hart der rampen geene voelt !
Aileen een doodsche schrik , die door uw leden woelt,
Ceeft nog een weinig vuurs aan uw gewone zuchten ,
Daar U een Haar gerucht , voor eige ramp , doet duchten!
Neen ! eedle menschenvriend ! regtschapen patriot!
Cij , die u niet onttrekt, wanneer een grimmig lot
Den Vaderlande dreigt die , vol van mededoogen ,
Uw hart tot God verheft , en meekt met schreijende oogcn

9

Gij weet , dat uw gebed der Godheid niet behaagt,
Wanneer men werkloos zucht, daar 't land orn bijstand vraagt !
Gij voegt bij uw gebed den burgerlijken degen,
En waclit , in 't heilgeloof, den Goddclijken zegen!
gij , die , aan 't y olk, der Christnen godsdienst Iced,
En 't spottend ongeloof,, nit onzen tempo! , weert,
Gij leert den Christen ook zijn Vaderland beminnen
Wanneer 't de Vrijheid geldt — of sterven of verwinnen !
Eon lafaard preek de leer der, vuige slavernij
Gij spreekt de taal van 't hart — en noemt uw burgers :

!

Uw hart... en 't regt des yolks doer u die Vrijheid leeren
Dit yolk , dat Vaders mint , erkent geen opperheeren!
Of zoo 't eon misdaad zijn, als gij van Vrijheid spreekt,
De liefde tot dit pand , in 's burgers harte , kweekt?

o Neell ! de maatschappij , schoon Ileerschzucht u rnogt doemen
Zal

om deze taal , een steun der Vrijheid noemen!

Vaar voort , mijn lieve vriend ! leer aan de maatschapppij;
Doe zeer 't eon Christen voeg', dat hij een burger zij !
h4
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Vergeefs spant alles zaarn 001 burgers to verwinnen,
Die God en 't Vaderland verecren en berninnen

131J DEN 1)001) VAN
JOHAN PERK,

BARON

VAN DER

CAPELLETN

TOT DEN Porn;

Gestorven c/en 6 Junij

C

1784.

APELLEN gij zijt, nit clit leven ,

Dan reeds in heerlijkheid vcrlit'ven!
En nooit heeft u mijn oog gezien!....
Mijn oog, dat in de toekomst staardeAch! waarom heb ik u op aarde ,
CAPELLEN niet siechts eens gezien?

Mijn hart, dat met die hoop zicli vleide
Terwiji mijn oog van blijdschap schreide,
Dat hart bezweek bij uwen dood!
Zeeg ademloos in 't stof ter neder :
En naauw voelde ik mijn leven weder —
Of 'k voelde weder uwen dood
Zoo drukt , in heete zornerdagen,
Een eik , door 't bliksemvuur geslagen
De struikjes, in zijn' vai , ter near :
De halfgeknakte spruitjes treuren ;
Er schijnt er een zich op to 1)euren —
Het valt, Voor 't minste windje wetlr!
CkPri,LEN , die , met duizend rampen,
Voor 't oog van 't gausch
umest kampen
En mimes overwinnaar bleeft!
Gij , die de vreugd der dwingelzlnden
De
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13JJ DEN DOOl) VAN JOHAN ERR,

De slavernij , door owe handen,
Geteisterd y our U henen dreeft!
CAPELLEN ! nioest de Dood u treffen !—

Hier kan miin lied zich niet verheifen
Maar zinkt , zoo als uw lijk , in 't graf! —
Deed u dat wreede monster sneven
CAPELLEN ! daar uw hand het 'even,
Aan Ne(Irland's oude Vrijheid, gaf!
o Dood ! heeft dan het mededoogen ,
Nog nimmer uwe horst bewogen?
Gevoelde nooit uw hart ce p.' schrik ,
Wanneer gij groote stervelingen
Uw' dolk , in 't krimpend. hart, moest wringen —
Hen zaagt in 't uiterste oogenblik?
Mijn God! nioest dan CAPELLEN sneven?
Hebt gij den Dood ten slaaf gegeven,
Aan 't vrijheid- hatende geweld?
1-leeft bij , ten dienst van slaafsche grooten
Den moorddolk hem in 't hart gestooten —
Den man verraderlijk geveld?
o Neen !

1-lij was van u gezonden!

CAPELLEN , door zijn hand ontbonden

Geniet de hoogstc Vrijheid no!
Daar rinkelen geen slaafsehe boeijen!
o God! ik voel mijn' boezem gloeijen !
CAPELLEN ! ware ik steeds bij u!

11, zie

eery Engel sterkt mijn oogen

zie , door '1 blaaow der hemelhogen —
\vat loistervol gezigt!
Witt grootseh
Zie ginds die duizend hemellingen —
Zij juichen zingende en omringen
Ck p r),LEN met een gofilijk !kilt!

BARON VAN DER CAPELLEN TOT DEN P01..

Hij komti

Hij komt! — al de Englen knielen

Het kraken van zijn trotsche wieleii
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 neder
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, vertreden,
Geketend gaan in slavernij!
In 't land, waar wufte en trotsche grooten
De Vrijheid, van hew' zetel , stooten —
De hoofden ziju der maatschappij!
o God! moet dan ecn vrijgeboren
Uw stern, in zijnen boezem , smoren?
Geen vrij
geen edel wezen zijn?
Ach ! waartoe langer hier geblewen?...
Mijn Engel! voer mij uit dit levers
Ik wil bij mijn' CAPELLEN Zijil
Maar neen! indien ik nooit op aarde
Den adeldom , de groote waarde
F,
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Der menselleid — van mijn hart , misken —
Wanneer ik , onder 't hevigst woolen
Des wreedsten Dwinglauds , mag gevoelen,
MO God , dat ik ow schepsel ben :
Dan zal ik

schoon 't ook al mogt vreezen ,

eon vcaardig stervling wezen!
CAPELLEN ik zal zijn als gij
En, moet ik enger hying bewonen

Len groot

Ears ik mijn grootheid niet vertoonen :
'k Blijf,, in miju' ornvang , inarner van',
En eens

mij zal die dag ook dagen!

Wanneer mijn ziel , van 't stof ontslagen,
Do vrije onsterflijkheid geniet
CAPELLEN ik zal n ontmoeten ,

En , voor JEZUS troon , begroeteu
Dan zinge ik u eon trotscher lied I,

Den 18 fultj r784.

DE DOGGERSBANK,
Een Zangstuk.
DE HI, A.GENDE VIILTHEID.

I -I elaas !

helaas !.. waar is mijn room geblevers

Waar is mijn magt, voorhenen zoo geduelli ?
Help God! — help God! — men staat mij naar bet levels ? —
Waar is de Moed? — is dun de Mood gevIugt ?
o Nederland! mijn tempel .was u "wing!!
Gij droegt de kling voor miju gezag en eer?
Maar ads! ik hen , bij u , niet langer veilig
Gij draagt de kling voor mijn gezag niet rneer!
Daalt ! Englen daait en voert mij weer naar
Help God

t`TI!

stern—. hoe trilt mijn beiligdom!—

Daalt! Englen! daalt 1: en voert snij weer naar boven t
Bataafsclie yolk is stony
Bataven !... ads ! ,
HE

BET VADERLA.ND.

V alt aan!... valt aaii!... valt aan! Bataafsche wateihelden
Het geldt miju hoog gezag!
Valt aan!... valt aan !... volt aan! Bataafsche waterltelden!
Verdecligt mijue vlag !
Valt aan! laat flu uw donders hooren!
Vergruist der Britten overmeed!
Het uur der wrake is tlians geboren!
Valt aan ! laat nu ow donders hooren !
Vergruist der Britten overmoed!
Valt aan!

herstelt rnijn oude glorie

Dat die , tot 's were Ms nacht ,

staan!

De Godheid daalt!... gij krijgt victorie !
Bataafsche helden! valt... valt aan! !

ZANG VAN MA.TROZEN.
Solo.

H eezee!... hoezee !... hoezee! wij zegepralen!
Daar deinst , daar deinst de Brit!
Wij zetten San zijn heerschzucht palen!
Otis Vaderland mag adem halen!
Daar deinst, daar deinst de Brit !

Chorus.
Daar deinst, char deinst de Brit!

Solo.
Met grooter rnagt en meerder ache pen
Dacht hij °nos, in zijn nest , to &leper];
Maar wij , van Narlands God verzeld,r
Wij hebben, door heldhaftig pogen
In we4rwil van zijn groot verinogen
Ziju' opgeblazen trots geveld!
Wij hebben , voor der volken oogen,
Den oudcu mem lit 't Edit gesteld!
E$

ZANG VAN AIATRozEN.

Chorus.
'Wij hebben , voor der volken oogen ,
Den ouden roem in 't licht gesteld!
Solo.
Zoo moet Gods trollw ons immer blijken !
Hij deed den trotschen vijand wijken! —
Hij streed voor 't dierbaar Vaderland!
Chorus,
Hij streed voor 't dierbaar Vaderland!
Solo.
'Wij alien voelden 't Alvermogen!
Het sterkte ons in 't hel4haftig pogen ,
En streed met ons voor 't Vaderland!
Chorus.
Het sterkte ons in 't heldhaftig pogen ,
En streed met ons voor 't Vaderland I
Solo.
Wij zien den Britschen hoogmoed dalen,
Voor Narlands oude glorie-vlag!
Nooit zagen wij een' blijder dag!
Hoezee! hoezee! wij zegepralen!
Nooit zagen wij een' blijder dag!
Chorus.
Hoezee! hoezee! wij zegepralen
Nooit zagen wij eon' blijder dag!
Solo.
o Doggersbank! gij kunt getuigen,
flat Nee'rlauds moed den trots deed buigezi
Der heerschers van de zee!
Wij konden 't Britsch geweld bedwingen I
Wij zullen Narlands glorie zingen!
't Heelal zing' met ons Tree I
Chorus.
IEVij sullen Narlands glorie /iugeu 7,
't Hecht sing' met ons ntee'!

ZANG v AN MATROZEN.

2'i

Solo.
De vrije vlag , blijve immer waaijen!
De vlag van 't vrije Vaderland!
Zoolang ooze aardbol om zal draaijen ,
Blijv' God de God van 't Vaderland!
iloezee! hoezee ! wij zegepralen!
Wij blijven meesters van de zee !

Ons Vaderland mag adem halen!
Iloezee! hoezee! hoezee !

Chorus.
lloezee ! boezee! wij zegepralen!
Wij blijven meesters van de zee !
Ons Vaderland mag adem halen!
Iloezee! hoezee ! hoezee!

DE PATRIOT.
Von alien helden , die der Welt
ills ewige Gestirne glanzen ,
Mach alle gegenden , bis an der Erde griinzen ,
o Patriot, bist du mein held!
UZ.

V

oor u, regtschapen Patriot ,

Voor u, die in het aaklig lot
Uw's Vaderlands wilt deelen :
Voor a is thans mijn her gesnaard ,
o! Mogt ik nu een liedje spelen ,
Uw fiere grootheid waard !
Schoon hebzucht u hear lagen legt ,
De trotschheid u haar gunst ontzegt ,
Niets kan uw' moed verwrikken :
Gij staat vow alien aanval pal
[iw groote ziel zoo niet versehrikken ,
Bij 't sloopen van 't heelal!

Pr

72

PATR 101,,

De \lock der grooten is ow ioer.
En, schools men u een' muiter nom'
Gij vloekt de muiterije!
Ja gij ontrukt der woede 't sisal ,
Doch sterkt bet hart der maatschappije
Door ow beldhafte taal!
Geen Prins, hoe groot, hoe goed hij zi.1/2,
Nag , in een vrije maatschappij
Naar willekeur regeren!
1)it zegt gij. — Zoo dit muitzucbt zijn
o Neen! die zou den Vorst verneeren!
Dan is de vrijheid scbijn
Gij, Patriot, gij leert en sticht
Doeli doemt bet laire kreupeldicht
Der vuige vaarzenlijrners ;
Gij schimpt niet op een' laffen
Maar siert die zenuwlooze rijmers
Met eerie doornenkroon.

Gij wikt en weegt , in ow verstand,
Bet ware Neil van 't Vaderland
Pit zoekt gij te betrachten.
De waarheid stiert ow tong en veer;
En ziet ge u van den nijd verachten
Die laster is uw eer.
En is en hardstcde en altaar,
Is 't Yaderland in doodsgevaar —
o! Dan veracht gij 't level"!
Dan juicht gij in den bangsten noodi
En zoekt, door waren moed gedreven
De vriTheid — of den dood!
o Patriot! dc vrije staat
Noma u ziju' steno en toeveriaat,
Dan

DE PATRIOT,'
Den wellust aller braven1
Uw naam , in eeuwig diamant „
Op 't allerkunstigste uitgegraveu
Siert heuren halskarkant!
Ach ,'nerd, tot 's werelds jongsten dag,
1)e Nederlandsche glorievlag
Beschernicl door Patriotten!
Dan bleef, in dit Gemeeuebest!
Schoon zelfs de hel mogt zamenrotten
De Vrijheid steeds gevest!

AAN EENEN

VERRADER DES VADERIANDS.

W

as nacht, toen u uw moeder baarde

Een nacht , zoo zwart als immer was ;
Een hoer van helsche geesten waarde 3
't Gevogelt liet een naar gekras,
Door 't aaklig woad, tot driemaal , hooren,
De zee word woedend , klotste en sloeg
Dat zelfs, tot in de hemelkoren,
Den englen schrik in 't haste joeg !
Uw moeder zag a — en het lever/
Ontvlugtte aan hear henepeu hart!
stond to beven —
Uw vader sclirikte
verwonnen door de smart ,
Zeeg netIr
Wanneer een stem, gelijk een donder,
Monk door het huis , dat ii ontving
a Dat elk zich van dit kind afzonder'!...

a Natuur wrocht bier een' atoning!
a Zij hceft hero , toi een straf der volken,
in 's hemels grirnmigheid , gebaard!
a De snoodste geest uit 's afgronds kolkers
Zal hens geleiden op deco aard!
cal ziju Vaderland yerrad.en!
5
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De Vrijheid trapper' op de horst!
» Geen goud zal emit zijn ziel verzaden
Die steeds naar meerder schatten dorst !
»Ilij

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
Zijn mond ecn kerker vol bedrog!
Zijn helsche ziel zal niemand vreezen;
» Steeds juichend denken 'k werke nog.'
Gij zoudt vergeefs zijn werking storen!
»Vergeefs is hier cen forsch geweid!
» Tot ramp voor Vaderland geboren,
»Is hij ten vloek des yolks gesteld !"
Verrader! monster! vloek der aarde I
Vernederd schepsel der Natuur!
Gods wraak , die u tot heden spaarde,
Verdelge u eens door 's hemels vuur I
Maar neen!

zij doe u slechts beseffen

Hoe gruwlijk uwe daden zijn:
Geen bliksemvuur kan feller treffen
Geen donder meer verschrikklijk zijn!
Dan zal uw ziel zich krimpen, wringen,
Gevoelen wat haar wezen is!
En, in die felle folteringen,
Gevoelen wat de Godheid is!
jongste dag , die ooit zal dagen,
Lees dan nog op uw aaklig graf:
Bier ligt de vloek van vriend en magen ,
Die 't Vaderland den doodsteck

'1

,
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wilt dan ook , in 't eind , de stem der Vrijheid hooren
En gespt , vol eedlen moed , het slagzwaard aan uw zij
Mijn branders vaart dus voort! laat niets ow' ijver storen
Opdat uw dapperheid geen blijk van lafheid zij !
Zijt gij nog 't oude yolk, dat Spanjes magt trotseerde,
En 't eerst der Dwinglandij een' wissen doodsteek gaf ;
Haar knechten van den muur,, en nit de poorten weerde
En schudde 't stalen juk van zijne nekken af?
Zijt gij die helden nog ? zijt gij nog vrije Zeenweu
Wier naam, in vroeger tijd, op alle zeen geducht
Wier onvcrschrokken 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
Die , 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
Daar zag die groote held zijn eerste levenslicht!
.Een trotsch gebouwd paleis — de zetel van een' koning
Moog grootsch en heerlijk zijn, voor 't schemerend gezigt
Mij treft cut needrig huis , Nivel meer dan trotsche zalen !
En gij
Terug!

gevoelt gij niets, als gij die woning ziet ?
schoon ge, in dit land, een' vrijen am moogt haler ;

Gij voelt den zeeuwschen moed, de zeeuwsche grootheid niet
Drinkt ge uit de laauwe bron , dier Jaffe vuile zeden
Wier flaauw en walglijk vocht het vuur der ziel verdooft —
De vaardighcid en kracht son vastgespierde leden ,
Aan 't edelste gelaat zijn edelheid ontrooft
Zou ceo vervvijfcle tooi aan

meet behagen ,

Dan , vaardig afgerigt , het zware krijqsgeweer
Voot

lieve Vaderland — y our ooze rust , ti dragcu?

- 114 s die liter aarzlcn dot ft, hezit noels moed noel, cer
asc
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%iaar neen! ik zie het vuur der vrijheid in uwe oogen
Gij zijt nog niet ontaard van 't oude zeeuwschc blood
En , spot een kleen getal van sloven

met uw pogeni
Die hire spotternij geeft vutir aan uwen cooed !
1k1;ju broeders, loot geen wrok , uit dweeperij, geboren

\'erhont!en aan 't belong van slaafsche vorsten-min ,
U flamer, in den loop van uwen ijver, storen :
Du: v.r rok heeft doodlijk gif , voor uwe Vrijheid, in!
10:it vrij, en dol , en dom , een wreevle huiclilsar woede!
114 vloek den hraven oum , die anders denkt dan bij!
Gij ncemt, o lieve God! uw schepslen in uw hoede ;
Vie waarlijk deugdzaam is , dien staat gij immer bij!
Wij alien staan gelijk , wat godsdienst we ook belijdeu,
Vcanncer

ons Vaderland, en onze Vrijheid geldt

Of 'Lou een leerbegrip ons hiudren in het strijden?
Bepaalt een kerkgeschil de grootlieid van een' held?
Versant (lien ouden wrok , ruijn waarde stadgenooten!
Gevoeit uw mensclilijklieid, en kent ow groot belong!
ZOudt gij de Dwinglandij , van uwen grond, verstooten
En voeren , in uw hart , den snoodsten zieledwang?
o Neer' ? een eedler drift doet titans uw' boezem gloeijen!
De liefde , voor 't belong van 't lieve Vaderland
Duet , met een sneller drift, u 't blood door de aders vloeijen
e,eeft u zelf het zwaard der vrijheid in de hand!
Last nooit dit blikkrend zwaard u uit de vuisten wringen!
Ziet gij de Tweedragt niet, die, grijnzend , op u loert?
Leiden, laat haar nooit, in uw geleedren, dringen :
Vrijheid valt in '1 nand

ow hoop wordt weggevoerd

zoudt gij ooit uw Vrijheid. overleven ?
Uw Vrijheid 1...
De Vrijheid , die alleen ons leven 't leven geeft?
Eer n3oet gij door 't geweld der woeste golven sneven
For , op den zecuwschcn grond , die Hove Vrijheid. sneeft!
Met welk een schoone mom hij 't aanzigt moog bedekken ;
Hoe vleijend ook zijn tai , van zijne

vliet' ;

Die U, door zijne list, der waapning , poogt lc onttrekken —
11 6 i s con slaafsche zicl — en acht uw Vrijheid niet!
Gs-
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Gelijk , wanneer de zee, geheukt door forsche winden
Met donderend geweld, op 'awe to uren breekt ;
Uw schoone, fiere stad, in warwil van I wiuuden
En golven, 't vrolijk hoofd, door 7, \Valle' wolken , steekt
Zoo moet, hoe 't immer ga, uw fierheid niet verviikken;
Ofsehoon een vuige haat op uw geleedren wood"
Niets inoete uw dapperheid, uw edel hart versehrikken ;
Die dorens van 't geweld zijn prikkcls van uw' mood!
Dan moge een vreemde magt uw stranden vrij genaken —
Hot binnenlandsch geweld heft"' viij yen moornieet n.1) —
Miin brooders, zoo uw arm de Vrijheid wit 1)mA:en ,
Zoo gij eendragtig zijt

wic zal u wedersiaan?

Act' ! moot ik dan , met u, in de oorlogskunst ervelen,
Ook strijden aan uw zij, bij 't nopen van den nood
Wie ook lafhartig beve , in heete krijgsgevaren —
1k tart, voor Vaderland, met uwen mood , den rood !

K IJ G S
't

1 E D.

Is oorlog! grijpt do wapens aan
1)e trotsche JOSEPH komt
zullen zijn geweld warstaan,
Wranneer hij hij ous komt!

Ziju trotschbeid zag op 't Vaderland
Als op eon stofje, near
Welaan! de sabels in de hand!
Ziju trotschheid moot ter ne6i !
llij daclit, dat hij maar eischen kon,
Dot Narland silos gaf:
Maar neen! maze oude cooed verwen
En sloeg zijn eisehen af!
Nu rukkcn reeds zijn bend ell a
Doch niets verzette ow' mood

(;ij
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KRIJGS-LiED.
Gij moet dat woest gespuis verslaan
Of smoren in uw bloed !
Wie aarzelt is geen 13atavier —
Dien eedlen naam onwaard!
Besloten, moedig, trouw en fier,
Dit was der vaadren aard !
't Is oorlog! grijpt uw krijgsgewcer!
De Godheid staat u bij!
Dan zinkt de trots van JOSEPH neér !
En gij blijft immer vrij !

DE VADERLANDSCHE JONGELINGEN.
leven voor ons Vaderland !
Dit zegt otis brandend hart;
Hem, die zijn Vaderland versmaadt
Verachten we in ons hart!
Wij dragon, aan de sterke heup
Een scherp en blinkend zwaard;
Wij dragen, voor ons Vaderland
Dit breede , scherpe zwaard!
Otis oog lacht met eon' 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 con goring onthaal
Wij zamen vroliik zijii

DE VAD E RLANDSCHE JONGELINGEN
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Dan sebenkt een guile inatigheid,
Your ons een eedlen wijn
Dan staau wi j alien plegtig. op
De beker in de hand ,
En drinken, op het duurzaarn hell
Van 't lieve Vaderland
Dan voelt, door eedlen wijn verwarincl
Ons hart nog meer den gloed
Die ons den boezem , voor 't belang
Der vrijheid , gloeijen duet!
Dan zweren wij elkander trouw ,
Met uitgetogen kling ;
Dan zwelt een traan in 't vurig oog
Van elken jongeling!
flat vrij een's vijands magt verschijn'!
Wij zwoeren onzen eed!
En smaad, en vloek, vervolgen hem ,
Die ooit then eed vergeet !

S L A G-Z A N G.
i)aar rukken 's vijands benden nu
Doldriftig op ons aan !
Kona broeders, laat ons zijn geweld
Kloekmoedig tegen gaan !
Wie is hij , die zich 't bevend hart
Door vreeze , voelt bekneld ?
Die werpe vrij ziju wapens

,

En vlugte van het veld !
Iiij vlugte naar zijn celitgencnq
Dic hem gewis veracht:
Tel

So

SLAG-ZANG.
Terwiil het gansehe Vaderland
Van ons , do zege wacht!
Viin ons! o broeders ! ja , van ons!
Wie brandt met naar den strijd?.
ink , vijand , nog gezwinder aan
Zoo gij heldhaftig zijt!
Zoo digtgesloten wachten
Den schok , kloekmoedig af
l)it veld zal ens verwinners lien —
Of strekken tot een graf
O

Broeders, vreest niet voor zijn magt

Hoe forsch , hoe groot die schijn' !
Zoo God, den Nederlandsehen mood ,
Viet , tot een helper, zijn !
Dat voelen, ja, dat voelen vij ,
o Broeders, in ons hart!
De Godheid gaf ons zeif dien moed,
Die onzen vijand tart!
Daar gee ft hij nu den eersteri schoot! —
Kona, broeders , aan den strijd!
En toont, tot aan den laatsten snik
Dat ge onverwinlijk zijt !

NA.N VLISSINGEN.

M ijn Moederstad, ik wijde aan u mijn lied,
zult ni;j gunslig hooren !
Een lied van u!
Ge ontzec,, t die eer man eenen dicliter niet,
Uit uwen schoot geboi en!

Dc dankbaarheid heeft zelf mijn her hesnaard ,
En 't vuur der kunst in mijne hoist doen gloeijen

'a Lands

3'

AAN VLISSINGEN.
s Lands Vrijheid ii , mijn Tdoedersiad, zoo waard
Poet mijne verzen vloeiien!
o Kindsche tijd ik dunk aan u mot irrew;d!
Gij leerdet niij reeds

VLISSTNG ' S

grootheid kenuen —

En 7 t spelend hart van mime teedre jeugd
Der dapperheid gewennen!

Nog klopt mijn hart met een verhaasten slag —
og gloeit rnijn Wang — een siddring selludt mijn leder),
Wanneer ik denk , aan dien beroemdeu dag,
Toen ge n hebt vrij gestreden !
Geen eedler trots heeft ooit mijn hart bezield
Dan toen uw feest der Vrijheid elk deed Waken.;
Nijn kindsche vuist de blanke sahel field.,
Om voor uw vlag to waken !
Toen wist ik niet wat mij de Borst bewoog
dan verstijven

Wat soms rnijn \Tang deed gloeijen

Of Welk een kracht de tranen nit mijn cog
Deed hugs mijn wangen dfijven!
Toeu zwoer mijn hart alreeds der Vrijheid trouw!
Mijn grijsheid zelfs zal op dien eed nog roemen!
stervend hart zal nog op deze troow
En op zijn vrijheid roemeu!
Die Vrijheid blijv', mijn Stad , u immer bij!
Zij brak het luk , dat op ow schouders drukte ,
Toen ge , op den wenk tier Spaansche Dwinglandtj
Lathartig nederbukte!
Mijn Vaderland stak , zuchtend , 't matte hoofd
Ten hewel op — en zag n zonder banden!
Daar voelt zij 't your der Vrijheid, reeds veidoold ,
Weer in haat' boezem branden:
713
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Zij voelt dat vuur
en schudt heur kluisters af!
Men zest, dat zelfs, bij 't rammelen dier boeijen ,
De Dwinglandij een bange noodkreet gaf
En vloekte op Neerlands boeljen!
Toen schoot Gods vuist een' zwaren bliksemschicht!
Pe Dwinglandij stoof hevend , gillend , henen!
Daar staakt ge uw hoofd , gehuld in godlijk licht
Door onweerswolken henen!
Blijf ecuwig vrij , rnijn dierbre Moederstad!
er gij u ooit in ketenen ziet klinken,
Moet ge in Bien stroom , (lie uwen muur bespat
Moet ge in die zee verzinkenl

DE VADERLANDSCHE VROUW.,
Ik ben nit iNehlandsch bloed geteeld!
llopt een Nee—landsch hart!
Pit hart verkiest geen' franschen tooi
IT oor Nederlandsche deugd!
Zag mij mijn lieve moeder nog ,
Zij zou niet blozen

neen!

Zij zou, in mijue kinders zelfs ,
Ilaar eigen bead nog zien!
Haar voorbeeld heeft mijn ziel gevorrad,
I r oor 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 eenen afgrond wees:

DE VADERLANDSCHE VROTJW.
Mijn kind, dus sprak zij, deze
Is 't aaklig graf der Deugd!
Verleiding voert de omuozelheid
Al dartlend, in diets kuil
o Hemel!

beeffie ea 1, looj. , verschriga,

Mijn moeder cm den bats! —
Rukt dan verleiding coit een kiwi
Der moeder , van den bats?
De liefcle gal mijn teeder hart
Een' trouwen echtgenoot!
'k Benin hem! — en mijn laatste snik.
Zal vuor mijn' Llga zijn,
Geen rijkdorn heeft mijn keus heraald :
Ziju deugd verwon mijn hart!
1k las , in 't mannel4 gelaat,
Den eedlenBatavier!
Wanneer , in 't lieve Vaderland ,
De stem des oorlogs bruit,
Dan gesp ik zeif mijn' echtgenoot
Het glinstrend zwaard op zij!
Dan zwicht mijn teedre huwlijkstnin,
Voor ecn — nog eecller drift :
Dan klupt mijn hijgend , be y ond , bat t ,
Voor 't lieve Vaderland!
Dan zeg ik tot mijn teeder kroost:
Daar gaat

UNV

vader been !...

Ligt ziet gij hem, mijn teeder kroost!
Ligt ziet gij Item niet veer ! —
Mijn zoon

uw later snecft

Gij zult ziju wreker ziju !
F

$3
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tTw arm verkriie epn forsche kracht!
1.7w, hart een' et-dlen moed
Be Vrijheid is het dierbaar pand ,
Waarvoor uw vader strijdt !
, school' ow vader voor haar sterft
De Vrijheid leeft voor u
Mijn zoom! indien ow vader sneeft
Gij zult zijn wreker zijn!
Be rijheid roept welaan! mijn. zoom
Wreck gij uw's vaders bloed
Maar, hemel zoo mijn teeder hart
Bestand zijn voor diem slag ?
Zon ik mijn' zoom — mijn' echtgenooti
Ten prooi des oorlogs, zien ?
o Neer!! ik voel thans , nicer dan ooit
Be sterke kracht des bloeds ! —
Be kracht der teedre huvvlijksmin I.

Mijn bevend hart bezwijkt!
Berleef ! herleer mijn teeder hart!
Gij zoudt niet edel zijn!
ftelaas ! ik leef in Nederland —
En zoo lafhartig ziju
Lafhartig

moon! mijn echtgenoot

Wanneer de V,Cj!leid wenkt
Vergeet.... o neon ! vergeet mij niet!
Maar volg , als Vrijheid wenkt
Mijn ziel verfo,!it de slaveruij
Zij schat de vrijheid hoog
Uaar a(11!

ten koste van ow blood

! volgs ;Ala Vrijheid. wenkt

ii VADERLANDSCHE

vRouw.

25

LS)() ,,oit , 10 't lieve Vaderland
De stein des oorlop„s bruit,
o God! sta dais der Vrijheid bij!
Eu stork mijn teeder hart!
ANN 1.IJN. VNDEILNND.
‘...renoeg , mijn Vaderiand !

ik heb y our u gezongeni

'k Leg nu mijn teedre liar , aan owe voeten, near!
Die her, door Zelfbelang, nooit aan ruiju vuist ontwrongefle
aan uw voeten nett !
Vaderlaud
Leg ik
Monk soms eon valsche loon nit mijn gespanneri

Siia Fen j

't Was dais, wanneer miju hand mijn hart niet volgen kou, —
Wanneer de zucht voor u

't vuur van mijne jaren,

Met ecu vercende kracht, mijn' boezem overwon!
Do zucht tot room bestuurt al vaak der menschen daden
1k hob hoer' prikk,e1 ook, in mijne Borst , gevoeld:
ik eisch geen lauwerhlarlr...n

Maar, 't is mij cur genoeg

Zoo slechts een cedle Zia mijn zangen heeft gevoeld!
'k zag con cedle rid, getroffen door mijn zangen,
Ontvonkt, door heilig your , your u, mijn Vaderland!
1k zag eon heldre traan afrollen langs die wangen,
Wier glued bet virus vertoont, dat, in den boezk-Ari, Brandt
l'oen sioeg mijn jeugdig hart, door dit gezigt bewogen
Met eon' verhaasten slag ,

in de

opgezwollen horst!

Toms rolde cen vreugdetraan nit mijn verduisterde oogen ,
'k Was, in dat oogen.blik , veel grooter dan eon vorsti

Ads ! zoo 't mij waar vergund, om moor voor u te zingers
Dan nam mijn hand welras heur dierbaar speeltnig wetr ;
Maar! mijn besteroming wenkt , en voert me in andrekrin<;eni
'k Leg dan mijn teedre her, aan owe voeten , near'
Jig daar dan

mijn her, o biijdochap van mijn leveIt z

Gij zijt diet moor mijn troost in aaklige cenzaamheid,,
Mij q hand. zal nu niet nicer , op uwe snaren beven!
Daar gij de tranen vangt, die 't eci, van blijdschap, schttiO
Lig &take, mijn lieve lice , door Vri j heid mij geschonken,
door de guile hand vacs vcouw Natuai Lesntwrdi
,;";
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Gij hebt , nict zonder eer,, in mijne hand , geklonken! —
I5w klank , niet zonder ioern , met mijn gezang , gepaard !
't Is waar, een grootscher zang kan ligt mijis 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!
ik leg u schreijend neder! —
Mijn speeltuig: 't is genoeg!
Met u, helaas! de bron van 't zuiverste verrnaak ! —
En, schenkt een weiflend lot u immer aan mij weder,
Dat dan nog 't zelfde y our in mijnen boezem blaak' !
Dan zal, mijn Vaderland, schoon mij een last van jaren,
Op mijn' onzeekren weg , gebukt, gekromd doe gain,
Dan zal mijn stiarnme hand nog trillen op de snaren,
Voor u, mijn Vaderland, nog blijde toonen slaan!
En leg ik , afgesloofd, dit kommervolle leven ,
In de armen van den Dood, gerust, blijmoedig
Dan zal ik , stervend, u mijn speeltuig wedergeven : —
Hang dan, mijn. Vaderland! dit speeltuig op mijn war

AAN DE VRIJIIEID. (4)
(Een Fragment.)

o Vrijheid ! onwaardeerbaar pand!
Beschermster van mijn Vaderland,
Den patriotten heilig:
Helaas! in dit gelukkig oord,
Wordt ge in uw heiligdom gestoord,
Zijt gij nict langer veilig.
Wie voor uw regten spreekt en waakt,
Voor u in eedle giamschap blaakt ,
VO rd t
(*) Het is mogelijk, dat dit stukje in een of ander Tijdschrift zij afgotartikL Wii hebben bet echter nergens aangetroiren,
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Worth schandelijk gelasterd.
Men noemt, hen muiters, door wier raad
't Belang des Lands ten gronde gaat , —

't Bataafsche

Volk verbastert.

Wie de eer van ow gezag bepleit,

Is voorspraak der losbandigkeid,
Hem durft men seltandlijk bonen.
o Vrijheid ! onwaardeerbaar pand!
Zoudt gij dan in mijn Vaderland
Nog langer veilig wonen?
Ga , dierbre Vrijheid , gal ei, ga!
Elk Vadei'lander volge u na!
Laat ti niet overheeren!
Dan moge een Vorst dit vuig geslacht,
Bat u in 't aangezigt veracht,
Naar willekeur regeren.
Een, Volk, dat gouden kluisters mint ,
Zijn room in 's heerschers grootheid vindt,
Dit yolk kan u niet eeren.
Gij, Vrijheid! zijt

's Bataven eer:

ilij wil , hij kan geen ander beer,
Dan n, o Vrijheid! eeren.

VLISSINGEN. (*)
Wie rukte 's vijands juk beldhaftig 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 het klein bestek

Van zijne moron had met fierheid ondernomen
Out
(o) Vermoedelijk van den jare 177G.
F

VLISSINGEN.
Spanje's dwinglandij to fnuiken , intetoornen
En zich e ontlasten van die hatelijke vlek!

Oui

Wat blijft de naneef aan die vaderen verpligt!
Men roem' rnijn Vlissingen in eeuwig heldendicht!
Men mag op oudren daán, op onze vrijheid brallen.
Zoo haalt die Maagd weer aern, na zwaai to zijo gedrukt„

Vlissinger,, door 't heldenfeit vet . ,
,
Vlissingen joeg 't eerst den vijand uit ziju wailen !"

Lang zing de
a Dit

ANN DE VADERLANDSCHE MEISJES. (*)

V

ergunt mij , schoone meisjes

Berninnelijke schoonen,
Voor u een lied te zingen !
Gij woont ook , lieve meisjes
In

Nedrlands vrije streken.

U, immers, g,aat het welzijn
Van

Nedriand ook ter harte ?

Of zoudt gij ongevoelig
Voor

Nedrlands rampen wezen?

Wat zeg ik?

ongevoelig?

Gij, schoonen! ongevoelig ? . • .
Dat kunnen trotsche mannen ,
Maar nirnmer meisjes wezen! —
Ja , schoonen! zulke monsters,
Zoo stug en ongevoelig ,
Outeeren onze kunne !
Nog meer dan ongevoelig
Zijn vele snoode mannen!
Zij juichen om de rampen
Van 't Vaderland , en trachten
Die rampen to vergrooten.
Zij dragen

Britsche harten
hi

(*) Zoo dit al ergens in openbaren druk inogt
keaitt.xt het albeit a eon boa hoewel gedrukt, blaadje.

ten
vvij mtaAte

A.AN DE VADERLANDSCHE MEISjEs.

Nederlandsche boezems.
Lafhartigheid en baatzucht ,
Eu 't redeloos vooroordeet ,
Ziju bronnen hunner snoodheid,
Beminnelijke meisjes!
Ai , laat u nooit verleiden
Door zulke laffe mannen! —
Is hunne opregtste liefde
Wel beter dan verleiding ?
Hoe zouden ze U beminuen
Die 't Vaderland verachten? —
Hoe zouden ze u getcouw ziju,
Die 't Vaderland verlaten?
Die 't Vaderland verraden?
Neen. , teedre, jonge schoonen !
,Gij kunt geen' man beminuen„
Die 't Vaderland durft hateul
Veracht die vuige monsters!
Zoo blijft uw teeder hartje
Den Vaderlande heilig !
Veracht hen , lieve meisjes!
Misschien dat zij , getrolleu
Door afkeer en verachting
Van Vaderlandsche schoonen,,
Weer 't Vaderland beminnen ,
En eeuwig trouwe zweren!
o Lieve , schoone Emus!
Mijn F1LLTS mij zoo dierbaar!
,Indien mijn jonge boezeur
Niet immer,, door de liefde
Voor 't Vaderland, blijft g1oe01.1
,Indien ik ooit ontaarde
Van Vaderlandsche fierheid;
Dan moet gij waardste FULLS
Dan moet gij mij verach ten !
Mij nit uw hartje stooten! —
:Dan inoet gij

lot:keit!
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KAPERSLIED.

h

..0mt , finksche jonge knapen!

Waartoe zoo tang gebeid?

't

Is nu geen tijd van slapen ,
Nu

Nedriands handel schreit,

Welaan! laat alles varen,
Begeeft u suede in zee!
Wij niaken op de baren
Den trotschen

Brit

gedwee.

Wij gaan als andermalen,
Volvrolijk van den wal ;
Wij gaan een prijsje halen ,
Dat ons wel vetten zal.
De Viissinger (*) is 't baasje ,
Hij maakt den schoonsten buil.,
Komt , drinken wij dit glaasje
Op zijtle welvaart nit! ....
De ronde en stoute

Zeeuivert

Zijn Eapers uit den aard ,
En trots de kloekste leeuwen,
Voor geen geweld vervaard. —
De kaperij moog' schijnen
Een kind van (de) Eigenbaat
Zij doet den vijand kwijnen ,
En sterkt den veegen Staat.
Hoe! zouden wij gedoogen ,
Dat

's viands overmoed

Zich met het groot vermogen
Van onze welvaart voed.?
Neen , wie dit wit verdragen,
Die heeft noch moed noch

eer.
Wij

(.) De naam van het Ka perschip.

kA p EttsLiEn.
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Wij zillion 't La* wagon,
En halen alles weer.
De prijzen , die wij vatten ,
Zijn (de) onze in eigendom ;

Nedrlands schatten
Brit weerorn.
Britten ! gij moogt beven ;

Wij halen

Maar van den
Ja

Al uw gestolen bait
Moot ge aan ons wedergeven
Tot aan den' laatsten duit.
Komt, fluksche jonge knapen
Waartoe zoo tang gebeid?
't Is nu geen tijd van slapen
Nu

Nedrlands halide! schreito

Welaan laat alles varen ,
Begeeft u mede in zee!
Wij waken op de baron
Den trotschen

Brit gedwee.

AAA. MIJNE VADERLANL)ERS.

D at nu der vad'ren moed in Nedrlands yolk ontgloer,
't Ajdoude heldenbloed door kronklende aders vloei' !
Men dreigt den vrijen. leeuw,, baldadig, aanteranden.
Men dreigt!

dit doe alleen uw dapperheid. ontbranden!

't Besef van uwen. moed , weleer zoo hoog geducht ,
Doe u grootmoedig zijn in 't klatrend krijgsgerucht!
Viiegt , Vaderlanders, vliegt! bemant uwe oorlogsvloten,
Beteugelt nu den drom der trotsche bondgenooten
Denkt aan die Braven , die weleer , aan 't Britsche strand ,
Den staudaart zwaaiden van ons dierbaar vaderland.
maar 't is reeds genoeg: ik zie uwe oogen blaken
Denkt....
Van edel heldenvuur. a Gij zult dit Land bewaken

cc Met onverwrikbren mood." Ik zie den forschen Zeeuiv,
't Al dreigende geweld , als eon verwoede leeuw,,
Be-

9 2A, A N MIJNE V A T) F, LANDER

Bestr;jden op den rug der schommelende harm.
hue gloeit, hoe klimt
groeijen der gevarttn
rnoed bij
» Men strijdt! — men zegepraalt!
Triomf! de vijand viugt
a Triomf, mijn Vaderland!" — weérgalmt door al do tucht,
0 dierbaar Vaderland! hoe kunt gij mij bekoren!
Hoe zoet is 't mij, de klank van Owen naam te hooren!
Gij brengt mijn ziel in your. — deze zelfde laud
Zij aan uw' dienst gewijd , mijn dierbaar Vaderland!
Nog ens, mijn Heiden, vliegt! bemant owe oorlogsscliepen ;
Gij ziet de koopvaardij van schrik in 't hart geTrepeo,
Zij smeekt uw' bijstand ; vliegt! dat uw gevreesde Lling
Den dollen overmoed van

Albion bedwing"!

Zoo waarlijk wille God , de vorst der legerbenden ,
Zijn hulp en bijstand. ms , van boven , nederzenden!
zelf een krijgsgod, heeft zoo mcnigwerf voorheen,
Aan 't spits van Nee'rlands beer, des vijands trots bestree.n.,
Bataven! hoe moet dit ow' mood en ijver waken!
't Herdenken aan die help moete u ten spoorslag strekkeo.:
Het treft u?... ja, ik zie 't OW vloten ziJn hem ml
Cij roept eenparig nit : a y our God en 't VaderLiod!''
(i78i.)

DE VLOOTI 7,1'4E.
Triomf! een blij geruclit
Verspreidt zit-t door de 'Licht:
a De vloot der Batavicren
a Is eindelijk in zee !

G-ansch Nederland zeilt mc(1,
» De Vrijltcid vlecht laurieren'!"
To lang getergde moed
Wr ordt eindelijk verwoed ,
En lent noeli meat nocli palen,

No zal ons heldenheer ,
No Jai 's Lands kwijnende

, LP„?us runner adorn halen,

eer
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Noot der - (wen:An ,
Die Nee'rlands oorlogsvaan
Met eerbied steeds besehouwde ,
"Coen t forsche zeegezag ,
V erlinocitt aan ooze via g ,
's Lands welvaart tempels bouwde
Die Noorder-,)ccaan
Zal

2Nree'riands

oorlogsvaan

Op 't guist verweilekomen
IIij sal , met meerder spoed
Ziju dartelenden vloed
Naar ooze kust doen stroomen
Nu plegtig ternpelwaart
Door andragt vtamgeschaard ,
Om NeAlands God te smeeken!
Thans is de vloot in see
No zal geen vuurge bed
Gods grimmigEieid ontsteken.
Smeek, o mijn 'Vaderiand
Smeek gij , dat 's Hemels hand
kicine vloot behoede!
Oat liefde voor owe cer
In 'I wrokkend waterbeer
Het gloeijend krijgsvuur voede
, smeek ! de Godsdienst smeekt y
Uit 't oog der englen leekt
Een traan -van rnededoogen.
tlw kroost , sells dat u haat,
Die kankers van den Staat ,
Zijn met ow ramp bevvogen t
niomf! ow boezcm gioeit
w smeekelld oog besvroei t.

In
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DE VLOOT IN ZEE.
Den grond met 'mete tranen.
Uw bede is reeds verhoord :
God stapt aan liee'rlands boord ,
Strijdt voor uwe oorlogsvanen.
Triomf! mijn Yaderland!
Beschermd door zijne band ,
Zult ge immer zegepralen —
En , hoe het ga of leer ,
Uw afgefolterde eer
Zal ruimer adem halen I

DOGGERSBANK.

Triomf! mijn Vaderland ! ow Zeeleeuw slaat aan 't lirullen
Hoe brandt zijn vlammend oog ! De

Britsche zcemagt beeft.

De kracht van zijn gebrom zal 't al met sclirik vervullen,

Vrijaards rijkdom leeft.
Narlandsch hart voor haardstede en altaren :
Getuige ZOTJTMANS med. waar Britsche magt voor zwicht.
t iroor God en't Vaderland! Bataafsche beldenscharen!
Zoo blink' Bataafsche roem tot 's aardrijks joigste
Wat, in het plondernest , van

Nog klopt het

A tilEiN D

VRIEND SCHAP.
...........0'.(14111..........

AAN MIJNE VRIENDEN.
A Is wij , op den weg des levens ,
Aan den kant van 't state water ,
In een koele schaduw Ft sten ;
Als de lieve zuidewindjes ,
Dartlend, door mijn lokken, spelea ,
En der bloemen frissche geuren ,
Door de zuivre Iucht verspreijeri;
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 barte ,
Dien gevoelen en bezingen!
Als de stormen nit het noorden ,
Buldrend , door de boomen, g ; eren ,
Ons, den scherpgepunten hagel ,
In 't gebogen aanzigt drijven;
Als een ratelende donder,,
IVIet de forsche stem der winden,
Ons het jeugdig hart doet rilIen ;
Als het opgezette water,
Bruisend , spoelt, langs onze wegeu ,
Ons, onzeker, voort doet hijgen ,
Dan , mijn vrienden , stroomt vertroosting ,
tiit uw hart , in mijnen boezeru!
Dan zijn mij uw guile blikken ,
ilonnen , die mijn ziel verheugen !

AAN

VRIENDEN.

neve vrienden reisgenooten,
Ala

a

eens, vermocid van 't wandlen,

Aan nw zijde , neer zal zijgen,
En de Dood mijne oogen siuiten,
n mij zachtkens zal doen slapen ;

Dan , mijn vrienden , voert mij , slapend,,
In ecu stil en CeilZaitIll boschje :
Ziet gij daar twee digte boomen
Die elkander als oinhelien ;
Geeft mij , ender deze boomen ,
Dan een stille , zachte , rostplaak
Er, , als gij , mijn lieve vrienden ,

Dan ow' weg weer rustig wandelt ,
Vitt mij dan piet f.,, ansch vergeten :
',est , om ann ow' vriend to denken
Somtijds eens in deze zangen

AAN

WILLEM CARP.

H oe statig rijst, aan 't einde van den

weg

Aau 't einde van den weg des levees,
vaste berg der eeowigheid ,
Waarop de Godheid woont!
Pair woont zij zelf , op d' ongenaakbren top,
I r a giet hear zegenvolle stroomen ;
anwaar , tot in het dal des tiids,
Een kabblend beekje vloeit!
1.rakke grond, van 't woeste dal des iijds
mEioog 't water van zijn wet berooven:

S;uaakt ij toch niet, in elke
k.racht der eetivY1Oleid?
Wei,

AAN WILLEM CARP.
Welaan , mijn vriend! laat ons Itier , aan den boord.
Van 't vlietend beekje , nederzitten ,
En staren naar den vasten berg —
Den berg der eeuwigheid!
Ziet gij hem niet?... zie langs die lange rii ,
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,
Mijn vriend? — of was 't de berg?
hijs op , mijn vriend ! zit nu niet langer stil!
Laat ons weer rustig, vrolijk, wandlen !
Van 't beekje , dat dit dal doorvloeit,
Moet wis een oorsproug 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 , to rugge zien !
Van daar zult gij , den matters wandelaar,
Beneden u , in 't dal , zien dwalen —
Van daar zult gij uw' eigen weg;
Dit krouklend beekje zien!
Van daar zult gib den laatsten wandelaar,
Die uoit , in 't dal des tijds , sal dwalen ,

G
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,AAN WILLEM CARPS

lien klimmen , op den vasten berg
Den berg der eeuwigheid!
Nu is de lucht daar ginner opgekhard ?
Zie nu daar tangs die boo1nen benen!
o ,la, mijn vriend! ik tie den berg t
o Neen! bet is geen damp!

AAv
SEBALI) FULCO RAU.
'k Ging eenzaam , op den weg des levenz,
'k Ging eenzaam , onoplettend , voort:
Zag anderen, vertrouwlijk , wandlen —•
Maar ik, helaas t ik ging alleen!
Nu stapte ik langs een dorre beide ,
En zwoegde door bet wellend zand ;
Dan ging ik eens, door 't koele lommer
Van een verkwikkend olmenbosch.
'k Ging , langs den board der klaarste beken,
Onachtzaam , ongevoelig voort,
'k Bleef zelfs geen oogenblik vertoeven ,
Om, in de vliet , mijn beeld to zien!
Zoo ging ik, op den weg des levens,
Steeds eenzaarn , onoplettend, voort,
Tot gij, daar bij dat elzenboschje ,
Mijn RAU, aan mijne zijde gingt !
Nit was mijn hart niet langer eenzaarn ;
en ging oplettend voort. —
'k Zag u
Daar voelde ik , in mijn' jongen boezent
a Die eedle jongling zij mijn vriend !''
En immers, RAU uw jonge boezent
lieeft ook die zachte stem gevoeld ?
o Ja! 't was zigtbaar in uwe oogen:
a Die jongliug zij mijn reisgenoot!"
gain wii , op den weg des levens,

LAN SEBALD FULCO RAU.
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Vertrouwlijk met elkander voort! —
Maar RAJA
dit denkbeeld doet mij bum!:
Zoo u de Dood aan mij ontrukt!...
De Dood grijpt , met verwoede handers,
Den wandelaar, van 's levens weg ,
En voert hem in zijn' donkren. kerker
Hij hoort de stem der vriendschap niet!
Dan werp ik , op den grond, mij neder
En meng mijn tranen met het stof,
Tot mij , die vijand alter menschen ,
Bij u , in zijiien kerker , voert!
Maar neen ! — zoo gij zijn felle woede ,
Nog eer dan ik , gevoelen moet;
Ilijn RAU ! ga vrolijk naar den kerker
Hij is de rustplaats op den wee.
Gok daar zal 't lot ons zamen voeren
Mijn RATJ daar zal ik bij u zijn!
Maar — welk een heldre , schoone , naorgen
Verspreidt zijn' aanblik in mijn ziel!
Mijn vriend , ik voel een ander leven —
ik voel een onbekende kraela!
Zoo dit een aanblik van den morgen
Des onbevlekten levens zijn
Wanneer de Dood, vertwijfeld, naadren,
Ons uit zijn' kerker vocren zal?
o
ik zie hem, bevend, naadren!
Hij aarzelt — sluit den kerker op!
Daar stapt bij grinamig ; woedend , binnen
Ziet wild , gelijk een tijger , rond.!
rukt hij schielijk al de boeijeu,
Van zijn gevangen slaven, los! —
WEEST vRu! dit dondert door de Nolen
Des ongezienen kerkers,
Daar rijzen nu ontelbre zielen ,
En schudden stof en kluisters af!
De flood ziet , met onttroonde trotschheid,
G2
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AAN SEBALD FULCO RAU.

Met Irachtelooze woede , rend ,
Nu hij zijn jongst bevel meet gevent
D Mijn slaven I stapt ten kerker uit !"
Neen Dood! niet 'auger nicer uw slave!),
Uw woede brak de kluisters self! —
Dear gaat hij , wanklend, voor ons henen,
En biedt ens aan het Leven aan!
Zoo biedt een overwonnen koning
Zich self den overwinner eau!
Nu zijn wij op den we; des Levens,
Waar nooit de Dood zijn treden set
Zaagt gij dien blik van 't eeuwig Leven?
Dien blik , die hem vernietigd heeft?
Dear sal ik veilig met u wandlent
Mijn RAU wat eindeloos verschiet!
Wanneer de Dood u aan sal grijpen ,
U, naar zijn' zwarten kerker, voert;
Voel dan den trots reeds in uw' boezem ,
Mijn vriend, dien ge eens gevoelen suit,
Wanneer hij, bevende , de kluisters,
Weer, van uw handen, rukken zal I
AAN
MR. J. HINLOPEN.

V an wear, die zware, sombre state,

Die thans mijn' geest geheel bedekt,
De blijdschap , in mijn' jongen boezem
Geheel en al verflaauwen doet?
1k zie het blij gelaat der schepping,
Met enverschillige ooget, , aan ;
Haar lap,chen doet mij nicer gevoelen ,
Dat thans mijn hart behoeftig is!
Zoo voelt een jongling, die een nieisje,
Yergeefs, out we,lerlierde , snaecia
Ais

AAN M r. j. LIINLOPEN.
Als zij hem vriendelijk bejegent,
Nog meer de rampen van zijn hart.
Acl-t! zou mijn ziel droefgeestig wezen,
't in de toekomst duister is;
En nooit een helderlichtend straaltje
Van hope, mij in de oogen , schijut?

Ik

sta , op 's 'evens weg, gedurig ,

Verlegen en bekommerd stil.
Hoe dikwijls poop ik weer to keeren ,
Den weg, dien 'k reeds bewandeld heh!
Alija vriend! hoe vlugtig zou ik snellen!
Gelijk een teeder, schreijend kind ,
Zich wringende, nit eens anders armen,
In de armen zijner moeder spelt.
Maar need! ik kan niet wederkeeren,
Hoe duister ook de toekomst zij !
Mij drijft een onbekend vermogen
Steeds nader aan die donkerheid.
Zoo kunnen roer Hoch zeilen bates,
Wanneer een storm bet vaartuig drijft;
Ue zeeman nadert vast de klippen ,
Die hij niet meer ontwijken kan !
lielaas I waar zijn die lieve dagen ,
Die dagen van mijne eerste jeugd?
Zij zijn mij thans als flaauwe droomen
Van ongenoten zaligheid!
De gansche kring van mijn begeerten
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;
Miju vader zag mij naauw ontluikeu,
Toen rukte hem de dood in 't graf!
Daar ging ik eenzaam met mijn moeder ,
En sprong en dartelde aan heur hand;
Hoe dikwijls zat zij schreijend ceder
G3
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En zag mij stil en zwijgende eau
Dit kon m ; in teeder hart niet lijden,
stond versiagen aan hear' schoot,
En zei, met tranen in rnijne oogen ,
a Ach! lieNe moeder! schrei niet rneer!"

lielaas! wear zijn mijn kindsche dagen!
Hoe lieflijk vloeiden zij daarhe6n,
Celijk een fiisch en helder water,
Dat, kabblend, door een boschje vloeit!
Al lean , wanneer rnijn moeder schreide,
Gevoelde rk ntijne blijdschap niet ;
Doch weenende can heur' hals to hangen
Vergrootte weer mijn zaligheid !
Ad)! waar' bet denkbeeld van die dagen
Ook, met die dagen, weggevloeid!
Pan zoo. ik , in de donkre toekomst,
Nog schimmen van genoegen zien! —
Maar — zoo rnijn ziel nog langer klageu?
Die klagten zijn ondankbaarheid!
Mij groeijen, bij de scherpe distels,
Ook lieve bloemen, op mijn' weg!
Pat dan de verre toekomst wijke
Zich, in een' donkren nacht , verberg;
Nijn vriend, zoo ik de zon miskennen ,
Die nog mijn somber pad verlicht?
Neen! dat zieh zelfs die zoo verschuile,
En duisterheidarij it' weg bedekk' ;
'kWil nimmer pogen we(Ir to keeren:
Dan zie ik ook de toekomst niet!
o Lieve vriend, wanneer ik camel —
Zoo 'k weder bevend sail blijf staan,
1)1n doe uw stem mijn hart herleven ,
tTw vriendscbap mij gelaten zijn!
, schoon gij, met mijn leed bewogen ,
Bedroefd , mijn donkre toekomst ziet:
Pat nooit ow weenend medelijden
De voedster rnijner zwakbeid zij!
AAN

4 03
ik A N

UYTTENHOVEN.

H ij , die geen' enklen slap Arlin wagevi ,
Op velden, wear hij 't pad niet

;

Die nooit , door digtc bosscheu wandelt,
Wanneer hij geen' gelcider heeft
Die nooit , bij '1 somber licht der Marren ,
Iii 't midden van een' donkren nachst ,
Door stille en afgelegen streken ,
Durft dwalen in ziju eenzaandleid :
Die heeft geen' moed!

geen nicirwe wereld ,

Ann de andre zij des oceaans ,
Zal intmer ziju geduchte kielen ,
Met schrik , voor hare stranden, zien!
Ilij wandelt, onbemerlt, dear benen ,
Op wegen, wear een leder pat ;
In 't eeuwig woelen, stuiven , keeren ,
Is 't immer 't zelfde vyat hij ziet!
Ilij , die zich zelven wil verhefFen —
Den vaderlanrie een luister
Die moet , van 't krielend pad der rijmers,
Op schaarsbetreden wegen gasp!
Angstvallig 't enge spoor te volgen ,
Dear duizend schoone wegen zij» ;
Dit moge een slaafsclie ziel gelusten —
Len vrijc ziel bespot dien dwang!
De ruime schepping slant ons open!
En zouden wij ondankbaer zijn?
Den lnoed, de vrijheid niet gevoelen ,
Die ons natuur gesclAonken heeft?
Dc stoet der rijmers moge zingen
En schrceuwen op hun' ouden weg:
Bun stem is naauwlijks aan 't verflaauwen,
DankenneA wij burin' naam nit meat!
C

Zoo
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AAN A. UYTTENHOVE N.
Zoo heff'en 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 ooze vrijheid!
Wij zullen nimmer slaven zijn !
Nooit zullen wij lafhartig volgen
Een spoor, dat elk bewandeld heeft!
AAN

K L E IJ N.
De;Godheid houdt, in heure hand,
Een' onverbrekelijken band ,
Op 't kunstigste gewrocht in 't rijk der eeuwigheden.
Eer jets, 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 Iiefde ook 't aanzijn geeft,
Zult in den band der liefde wonen r
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 Iiefde doet, door 't gansch heelal,
Bij al wat leeft en denkt, heur' zachten invloed blijken.
o Zachte band , .Eenstemmigheid!
Uit 't Goddlijk wezen voortgesproten,
o Band , zoo groot — zoo uitgebrcid
Gij maakt ons alien lotgenooten t
Ja! 't gansche menscltelijk geslacht,
Door k", ,;(11( hand Ilervoortgebra,t ,
Is

AAN

K L Eu N.
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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 waren ,
ElkaAr op vrijen grond bestookt? —
Elkafir gedongen mar het leven?
Zoudt ge u, daar 't bloed door 't wraakvuur kookt,
Den zacht€ 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!
keer! ei keer !
Reik uwe hand aan 't menschdom weer ,
Reer in den zachten band ,'"die 't iieflijk hart verengelt 9
Wat toeft gij? kom! mijn broeders! kom!
Laat u door liefde en deugd verwinnen!
Reer weer! dan zal u 't Englendoni —
Dan zal de Godheid u beminnen.
Gij eedler zielen, gij , wier hart
Gevoelig om eens anders smart,
Ook met de blijdschap juicht van uw natuurgenooteu!
Gij voelt de ware eenstemmigheid!
Hoever het lot u van mij scheidt,
Gij zijt aanwezig, ja! dit blijft mijn vreugd vergrooten I
In de eeuwigheid !
mijn vrienden ! gij,
Die waart , — die zijt — en nog zult wezen,
Hoe zult gij dan , in 't oog van mij
De blijdschap van uw harte lezen!
Mijn vriend! laat dan de hand van God
Naar 't eeuwig afgeteekend lot,
U in een audre streek, ver van mijn wooing voeuen!
Mijii hart blijft aan uw hart getrouw.
lk blijf altoos uw vriend ! of zou
De hand, die ons verknocht, die bauden weer ontsnoeren?
G
o Neen!
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o Neen! mijn vriend • een stille zucht j
Die ons ten hoezem nit vat breken ,

Zal zich vereenende in de Incht ,
Bij God voor onze vriendschap smeeken!
o Vriendschap! die mijn hart verheugt ,
Cij zijt de Jeidsvrouw mijner jeugd !
(ij doet mij 't waar geluk , de zuivre blijdschap sma len
Mijn KLETJN! mijn broeder, mij zoo wa:ird !
De vriendschap doet ons hart, op acrd' ,
Reeds in den zuivren gloed van Englen vriendschap Millen(
Van Englen vriendschap? — ja mijn vrind!
Wij molten op dieu invloed roemen !
En daar Gods liefde ons zamenhimit,
Ook de Englen onze broeders noemen!
flat dan de dood den band ontkpoop' ,
Des levens, en ons ligchaam sloop'!
Pe ziel vat, onbelet , van 't nietig stof onthevcn,
Der Godheid dankbare offers bin —
Ileur vrienden , broeders, wederzien —
En — tot in eeuwigheid — met heure vrienden , !even !
Ysarwel, dan

KLEIJN I. •

in de eeuwigheid ,

Zal , schoon we elkaar bier niet mar vindeu
De hand , die ons ten grave leidt ,
ons ems voor eeuwig wear verbinden!
A AN 1%IIJNEN VRIEND , DEN BEER

J. VAN DER WOORDT.

J., ,

'Friend ! de mensal zwerft bier door dorre woestenijen;
Ilij zoekt , maar vindt geen rust.

Tlij vie! somtijds een' sehim , een schaduw van genoegen ,
Die hem gesta5; ontvliedt.
Nu tacit bet zonlicht eens van 's ilemels beldre bogen i
Maar 8traks betrat de kat.
J )e
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Pe vourge bliksem bare: nit digt gepakte wolkenr
De schorre donder Ioeit.

flier sloopt de storm een wood van hemelhooge boomer,
Ginds splijt ecn rots van een.
Straks klaart de lucht weer op, de forsche winden zwijgen;
Op 9 1 aanzigt der natuur ,
Zoo even nog misvormd door akelige trekken
Speclt nu een lieve lath. —
Zoo stapt de mensch vast been door duizend moeiIijkheden ,
IIij snelt naar 't donker graf;
IIij stern. Wat zeg ik ?... neen! hij vangt eerst aan to leven ,
Zijn' ziel , van 't stof ontboeid,
Verlaat het treurtooneel der wisselvalligheden,
En vliegt naar hooger kring
Nu is zij reeds bij God , in 't Vaclerland der ruste ,
Daar kent zij geen verdriet.
Haar hoop bleef hier bencen. Ze is met het kleed omhangen
Der eindlooze eeuwigheid!
(173o.)

NAN DENZELFDEN.

T bans drukken ramp op ramp u 't afgefolterd hart;
Cii laat nu ginds, dan hier , de treurige oogen weiden ,
Muir rondorn ziet de lucht betrokken , donker, naar,
De donder laat alreeds van ver' zich dom'lend hooren.
Het onweer nadert!
Ach, zie naar een schuilplaats one!
Maar ach! gij ziet er geen.
Waar zult ge u henen wenden?
In doze woestenij is 't aaklig bol

des doods.

Ei vlogt! Maar neen, — hood stand! ziet gij daar aan de kimmen
Geen flaauwe schemering?

Daar scheurt de lucht van

Een luchtig windje drijft het onweer zuidwaarts henen.
Ziedaar! het is voorbij. Daar laclit het zonlicht weer!
Arin Friend! zoo goat het vaak in 's werelds wisselingen;
No zwerft de mensch in 't Licht , dan in het donker out

No wandelt hij gerust hangs digt behloemde paden ,
Dan weer betreedt zijn voet eon' hohheligen

w eg.
Duch
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AAN DENZELFD EN.

Doch , hoe het ga 'of keer' in vd6r- of te!4 enspoe d en ,
Dit is de bron van troost : de Godhcid zit aan 't roer ,
En zij , schoon wij 't itiet -men , duet vaak de grootste rawpeu
De bronnen zijn des lichts voor menig' sterveling.
De Godheid zit aan 't roer! Die waarheid , zoo verheven,
Mijn Vrieud! geve aau uw hart cell' a.angenamen troost!
(1781.)

LiEr.
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LIEFDE.
A AN MIJNE LIER.

M ijn Lier, 'k heb u weleer besnaard ,
Om voor mijn Vaderland to zingen ;
lk zong van Bato 's heldenaard ,
dit deed finks uw snaren springen.

Maar

1k sloeg beschaamd mijne oogen Weer,
En spande op nieuw de dunne snaren.
Ik zong

maar,, ach! ook deze keer

Is mij dezelfde ramp warvaren.
Toen heb ik u, mijn lieve Lier,
Mistroostig aan den wand gehangen.
De droefheid bluschte 't edelst vier —
Was wars van forsche heldenzangen.
Zoo snelden dag aan dag voorbij ;
Geen eerzucht kon mijn' ijver wekken.
Geen roem van heldenpoezij
Iron mij nit mijnen sluimer wekken.
Maar , toen ik in dien donkren nacht
Van lusteloosheid lag verzonken,
Deed mij cen Godheid onverwacht
Op nieuw in edel vuur ontvonken.
De Liefde bragt het minlijkst beeld ,
Den roem der schoonheid , voor mijne oogen.
Straks , door dien zuivren glans gestreeld,
Nerd ik in zanglust opgetorn.
Toen

ITO

AAN MUNE IAEA.

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
Aileen ter eer van Fillis klinken ;
Terwij1 een krans van mirteblahn
Altoos om mijne kruin zal blinken!

AAN EEN' WIJSGEER.
Ei zeg , mijn stugge Wijsgeer,
Wat smaalt gij op mijn zangen
En noemt hen lafle dwaasheid?
1k zing alleen van Liefde,
Van Fillis vriendelijke oogjes ,
Van teedre minnekusjes ,
En is dit lake dwaasheid?
Zwijg stil , gij stugge Wijsgeer,
Natuur gaf u geen harte ,
Geen teeder voelend harte ,
Gij kent geen zoete liefde.
V heeft geen jonge schoonheid,
Met teederlagchende oogjes ,
Den boezem ooit doen gloeijcn
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 oogen — !
Of 'k zal der groote Liefde
Van uwe trotschheid klageu ,
En dan -- dan moogt gij beven!!

I II

HET TRIOINIFLIED.
0 Triomf! ik ben onkwetsbaar!
Ik zag wel honderd schoonen ,
En geen van al die schooneu
Kon mij het hart verwinnen!
lk zag haar stout in de oogen,
En spotte met haar lonken.
't is al vergeefs, o schoonen!
Triomf! ik ben onkwetsbaar 1"
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
Zij had iets in heure oogen,
Iets toovrends in heure oogen.
Hoe driftig sloes mij 't harte!
1k riep : A_ ben verwonnen,
Want onder al de schoonen
Was zulk een meisje als gij niet!

DE LIEFDE.
De teerste hartstogt , die 't genoegeu
Der stervelingen 't meest vergroot ,
Staat immer voor het nijpend wroegen
Der redelooze lwelling bloot.
Vrees, moeite en achterdocht bespringen ,
Met felle woede , 't minnend hart.
Al vaak zijn kieene beuzelingen
De bronnen van de grootste smart.
Soms zwijgt de sprekendste bewustbeid,
Wanneer de vrees heur stem yerheft.
Daar 't hart , gefoold door ongerustheid ,
bv,;047.
Zoo eigen toestand
D's
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DE LIEFDE.

De Liefde, tuk op veinzerijen ,
Die zij zich zelf to ontveinzen tracht ;
Ileeft zich al menigwerf in lijen,
Door schuldelooze list , gebragt.
o ! Mogt ik iets den hemel smeeken!
lk vroeg niet dwaas om rang of schat ;
Maar , om een min , die voor het steken
Der kwelling Diets to vrcezen had.

MIJN LIER.
'k Speelde in schahuw der ohnenbladen ,
op mijn Lier een vrolijk lied ,
Poch ik zag bet minnegoodje ,
hij mij in de struiken , niet.
Arme dichter , is da tspelen!
riep de jongcn schaatrend
Koom , 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 neer ,
Maar deed al mijn snaren springen.
Jongen, riep ik : Beef 't mij weer!
loch hij

ik zal 't herstellen!

snaren heb ik , schoon en goed,
Wil ik ze op uw speeltuig spannen ?...
o! zij klinken eel en wet!
IJlings smeet hij de oude koorden ,
vol verachting, tegen de acrd.
En, in weinig oogenblikken ,
had hij mijne Tier besnaard.
Dichter , spec! nu eens een liedie!
'k Nam terstond mijn tier
sprak hij.
En begon den lof der Vrijbeid ,
doch wiju zang had kracht noch zwier.
» Wicht

I: ILI,IS.
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» Wichtje , is dit mijn her nu stellen I
» zij geeft staag een' valschen toon"....
't Is maar, zei de looze 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 bandies,
sterke mannen overwin.
Speel van Fillis, van de vonkjes,
die zij nit hcure oogjes schiet;
Want voor lager soort van zangen
schonk ik u die snaren niet.
'k Deed gelijk bet wichtje zeide ;
'k zong, van Fillis schoone lee'n....
En mijn snaren — welk een wonder!
klonken beter dan voorhan.
Wis, mijn speeltuig heeft jets wonders!
iets mij onbegrijplijks in ,
Want het geeft geen zuivre toonen ,
dan voor Fillis en de Min.

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

Heur
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ILL'S.
Heur tintlend oog is holder bruin,
En schenkt mijn hart eon blijder
Zijn aanblik zou het norsch arddin
Gevoel aan 't kille mariner geven!
Heur kaakjes , waar de vreugd op fiat,
Zijn juist versierd, met flaauwe bloosjes,
En zijn zoo welgevuld en zacht
Als pasontsloten lenteroosjes.
Heur lipjes doen het schoonst koraal,
Voor hunne schoone verw verbleeken.
Zij kunnen, door de zoetste taal,
De rust in 't woelend barte spreken.
Hour 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 boezem . gloeijen ,
Dock weet , stijgt mijne vlam te hood;,
Met eenen wenk die drift to boeijen.
Mijn Fillis , wen de wellust lacht ,
Elijft aan den hals der deugde hangen,
Haar rode stilt de woeste klagt
Van 't al te vurig minverlangen.
Mijn Fillis kan de dartelheid
Ann 't snoer der eerbre liefde biiiden.
De weelde , schoon zij streelt en visit,
Zal nooit heur wakend oog verblinden.
Zoo schoon is Fillis groot gemoed
Zoo wijs, zoo edel is hoar denken ,
t , doer de min haar ho de doet ,
1)e atift grliouria a m t op hoar

L L S.

Mijn Lier, voig Finis voorbeeld
'wil teedre minnelustjes wekken!
Doch , dat u nooit een toon ontga
Me 't schoon der deugde zou bevlekken!

A.AN FILL'S%
zult, miju 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 Nv andea,
Dan zult gij , waardste Finis,
Een zacht en suisend windje,
in 't ritslend loover hooren;
Dit windje zal uw wangen
liw zachte en lieve wangen,,
Met stillen eerbied kussen.
Mijn Fillis deze windjes
Zijn stille liefdezuchtjes
Die 'k out uw droevig afzijn,
bn eenzaamheid , zal zuchten.
Zoo vaak , mijn schoone
Zoo vaak uw lieve wang6n.
Dan zulk een windje voelen,
Moet ge aan uw' minnaar denken?,
Hoe dikwijls zal ik zuchten!

:HET VERTREK VA.N
na zoo veel blijde dagen
Wat 's dit?
1(leedt zich de lucht in aaklig zwart! —
Zou wet het dampgewest , getroffen door mijn klageu,
Ook deelen in mijn smart ?
11
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HET VERTREK VAN FILLIS.
Ja! met mijn grievend leed bewogen ,
Shia thans de zon beer blinkende oogen
En trekt een somber treurkleed aan.
Natuur, met tranen op de wangen,
Ziet al de vreugcl van mijn gezangen,
Mijn lieve
henen gaan!
Maar,, wil uw droefheid toch betoomen !
Barst met gem bulderend geluid,
In akelige klagten uit !
Gij zoudt de ligtontroerde stroomen
Verschrikken, en die droefheid zoo

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

AAN FILLI

S.

Hoe ver, mijn lieve Finis
Hoe ver van u verwijderd
Moet thans uw minnaar zuchten!
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
clenk aan u , mijn Fillis!
'I BUJ

A AN FILLI
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Blijf op mijn stille kamer
Tot aan den sombren avond
Steeds peinzend aan mijn Finis!
Straks spreidt de nacht zijn vleugels
Om 't halve rond der wereld,
De slaap sluit aller oogen;
Maar ik alleen blijf waken!
Fij 't flaauw en somber kaarslicht
Ilerdenkt miju ziel de vreugde
Die zij weleer gevoelde !
hen entle van die vreugden;
hen kusje van uw lippen
hen blikje van owe oogen
Zou thaiis , mijn dierbre Fillis
Mij hoogst gelukkig maken!

A AN- DE MANE.

S

choone tuaan, zeg, ziet gij beden

Haar gij 't halve rond bespiedt,
Sehoone maan , zeg , ziet gij heden
mijn gcliefde Fillis niet?
Ja , gii ziet haar, want geen wolkje
dekt uw helderblinkend oog ;
Gij kunt onverhinderd turen
van den hoogen starrenboog.
Onverhinderd! ach! wat zeg ik?...
dak of venster zal misschieu
, 0 Naehtvorstin, beletten,
urn mijn' levenslust te zien.
Nijdig dak, afgunstig vensterl
laat het oog der zuivre maan
Door uw digtgevoegde reten
bij mijn lieve Fillis gaan!
Maar,, zoo gij, 0 lust des Ilemels,
miju bevallig tneisje ziet,
11 3
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AA's DE MANE,

Zeg dan dat heur trouwe minnaar'

Haar zijn teedre groete biedt.
Zeg, met een verhelderd blikje,
door een' schitterender gloed,
Schoone
't is uw minnaar,
die n door mijn stralen groet.
Nachtverlichtster,, stiltekweekster 2
ziet gij mijne Finis nu?
Mooglijk ziet zij, teederdenkend
aan heur' minnaar, thans op u
Mooglijk denkt zij opwaarts ziende,•
daar gij 't halve rond bespiedt,
Schoone maan, zeg, ziet gij hedeu
mijn' geliefden Damon niet?
Mooglijk zendt zij ook een zuchtje
van verlangen naar mij been.
Vang dit zuchtje, schiet het weder,
met uw stralen mij beneen!
Hemeldoehter,, wellustwekster ,
blijf ons beider oogelijn ,
En laat uw vergulde stralen
immer onze boden zijn!

AAN FILLIS.

H oe 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 ;men mond, den statelijksten eed.
1k zwoer, dat ik altoos VOOlf 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 horst gezegen,
En lispte teederlijk : a lk zal ook de uwe zijn! —
Wordt imtn6r mij het hart tot andre min gezegen,
Zoo grief de Hemel mij met de allerfelste pijn!"
PC
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AAN F1LLIS.
Nti was nattier verblijd; — de maan schoot hener stralen
En zangster Filomeel zong heur verrukkend lied.
Men zag de star der min in al heur schoonheid pralen.

Wij hadden , op dien stond, geen denkbeeld van verdriet.
Len lieflijk windje kwam , en voerde op zijne vlerken,
Onze eeden voor den troon des Scheppers van 't heelal. —
De Godheid was vernoegd ,• — en '5 hemels ruime perken
We6rgalmden 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 Englenclom verrukt in zuivre vreugde,
Genoegen aan den God der reine liefde geeft.
Dat lan de dolle dwang op onze liefde woede;
1)e deugd spreekt in ons hart, en billijkt onze min;
De Godheid staat ons bij, zij neemt ons in hem- hoede ,
En stort ons kloppend hart standvaste trouwheid in.
En , schoon het onzer min niet altoos mag gebeuren
Een' vrijen ademtogt to geven aan het harti
Wat nood !

wij rninnen tech! laat ons niet angstig treuren;

De droefheid geeft alleen maar voedsel aan de smart.
Het heilig liefdevuur , in onze horst aan 't blaken
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 parer( met de zucht , die ewe borst ontvlood!
De sterke min belacht 't gewoel der stervelingen.
Heur magt is onbepaald,

ze is sterker dan de door!.

Mijn Fillis, zoo uw hart voor mij alleen blijft gloeijen ,
Zie ik welhaast bet eind van al ons grievend leed!
Hoe zal de bios der vreugd op uwe wangen blocijen,
Wen gij aan mijne zij ten huwlijkstempel treedt ;
Maar ! — zoo gij ontrouw werdt !!
Wijkt eeuwig nit mijn ziel !

o aaklige gedachten

mijn Fillis mint ook mij!

o Troqw! o Deugd ! o Min vereenigt al ow kiachten ,
Opdat mijn Fillis ook altoos stondvasti: 4 zij !
11 4
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AA.N FILL'S.
Petrarcha moge Laura's schoon,
Met Goddelijken zwier, bezingen ,
En naar de frissche mirtekroon
Der groote liefde dingen.
Laat vrij Nenra's lief gezigt
Secundus stof tot zingen geven,
Daar,, in zijn lagchend minnedicht ,
De zoete kusjcs kleven :
Pat Poot de fiksche citer stell' ,
Om van zijn Rozemond te spelen;
Of van het stoeijend minnespel
Een' dartlen dean te kwelen:
Ik zing van Finis. Zij alleen
Is 't waardig voorwerp van mijn zangen.
Ik zing van hear hekoorlijkheen —

De blosjes van haar wangen!
o Finis! ,mogt mijn teeder dicht
Bevrijd. voor 't wan der eeuwen wezen!
Dan zou het jongste tigsgewricht
Tjw lieven naam nog lezen!

HET LENTEWEDER.

S

choon , maar los en ongestadig

Is het lieve Lenteweder.
Gistren lachten al de bloempjes ,
Al de kruidjes op de velden.
Zachtjes blies het westewindje
Zijnen aelcin door het loover.
Lit:110i vloeide 't zilvlen beeljc
Laugs ,

IIET LENTEWEDER.
Langs, met lis be lroonde, women.
Alles lachte en alles juichte ,
Maar! hoe los en ongestadig
Is het lieve Lenteweder!
floor nu eens de winden loeijen!
Door dat olmenhoschje loeijen!

floe onstuimig is bet beekje !
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 heuren trans, verkwikte;
Maar helaPs! de zon der Liefde
Zag ik achter dikke wolken,
Dreigende onweetswolken schuilen!
En toen stand ik, als die bloempjes,
Troostloos op het veld te treuren.
Somtijds zag ik weenend 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 eeuvvig 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 mijn hart ziciL zelf!
11 5
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Neen! zoo ge u mij ontrukken wilt„
Ontruk mij dan het hart!
'k Ging eenzaam in het olmenbosch ,
Daar zong de Nachtegaal.
Hij zong. — Maar 1 welk een droevig lied !
Gewis een treurgezang.
Zeg Zangster, riep ik, wil uw
Dat gij haar ook vergeet ?
Of zingt gij , met mijn iced hegaan
Voor mij een droevig lied?
Vergeten ...! neen! wanneer het graf
Mijn koud gebeent besluit,
Dan draagt mijn ziel , in ruimer
Nog uw bevallig beeld. —
Vergeten.. ! ach! hoe grieft dat woord
Mijn teederminnend hart!
Neen! eer ik u vergeten zou
Moest ik vernietigd zijn !

AAN CHLOE.
Fillig is mijn lust en leven. FiJlis is mijn hartvriendin.
Zij sheen van alle meisjes is het voorwerp van mijn min!
Schoon het onweer huilt en buldert ; ons het Licht dervreugde ontrooft,
Echter wordt bet vuur der liefde niet in 't mionend 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! —
Naar belaas! hoe ongelukkig , wen men dus de mill verdrukt , —
Wen men twee vereende zielen woedend van elkander rukt!
Jonge Chloe ach! uw hartje voele iimmer dat verdriet!
:longe Chloe, neen! uvv hartje voele 't Iced tier Liefde niet!
Teugdig meisje , wen ow hoezem voor een' waardig' minnaar gloeit
Worde nooit ow zoivre licrde door den wreeden dwang gebt)eitl:
Tlf,1
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/rot' u 't noodlot onzer Liefde? ja! ons noodlot trof u 't hart;
tu uw teeder medelijden deele in onze felle smart.
Sieve Chloe , ik bemin u, omdat gij mijn Fillis mint.
Bemin altoos mijn Finis, en noem mij dan ook uw yrind

DE LIEFDE.

D

e Liefde geeft der ziele een kracht,
Die 't allergrootst gevaar veracht;
En, wat haar weerstand biedt ,
Kloekmoedig ender de oogen ziet.
Natuur veraardt wanneer de min
Hear schepter zwaait als koningin:
Dan krijgt de zwakke bloed
Een onverschrokken heldenmoed.
Zij spot steeds met der vrienden
Verschalkt der oudren looze list ,
Daar zij den dwang zelfs boeit ,
Die zich op haar vergeefs vermoeit.
Des avonds, wen de duisterheirl
1leur' ondoorzienbren sluijer spreidt,
Dan leidt de gulden min
Mij , bij mijn' lieve Fillis, in.

Dan zit ik veilig aan haar zij.,

Dan kus ik haar, dan kust zij mij;
Dan vreezen wij geen kwaad ,
Terwiji de Min op schildwacht staat.
Mijn Fillis, hoe de dwang clan woedt ,
Zoo long de Liefde ons zelfs belmedt,
Gevoelen wij geen pijn,
Laal ons dan iimner vrolijk zijn.
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AAN F1LLIS.
Ik bid u liefste meisje,
Laat mij uw mondje kussen!
Gij schijnt mij zoo vreesachtig.
Waarom , mijn schoone Fillis ?
Ei zeg mij eens wat vreest gij ?
Of denkt gij dat mijn zieltje ,
Terwijlen ik u kusse ,
ilij heimlijk zou ontglippen
En in uw hartje sluipen ,
Oin daar to triomferen?

KUSJE.
Lieve Fillis! schoone Fillis ! wellust van mijn jeugdig lever!
Laat mij , op uw zachte lipjes, u een teeder kusjc gevert !
Hoe ! nap schoone !

welk e blikken ! waaromziet gij nu zoo straf?

Waarom stoot gij met uw Landjes mij zoo driftig van u af?
Ben ik dan geenkusje waardig?— wilt gij mij dan gansch verstooten?
t gijdan "'An droevig noodlot, doordiekoelheid, nog vergroo ten?
o Miju Fillis! ieder kusje , dat ik op uw lipjes druk ,
Is mij een vernieuwde wel lust — schenkt me een onbegrensd gelid. !
En zoudt gij , mijuvreugdekweekster , mij van dit geluk berooven
Neen! ik kan, mijn zoete Fillis, titans uw mondjeniet gelooven !
Neon! uw wil is niet eenstemming met dat stout 'en fier gezigt!
Neon! —uw hart is , met mijn wenschen, naar denzelfden toon gerigt.
Gij bemint mij — en miju kusjes zouden u vervelendwezen....
Zelis , in uw bevallig weigren, kan ik uwe liefde lezen!
daar , 't is lang genoeg geweigerd,

reik mij nu uw mondje toe ,

Op dat ik, met duizend kusjes, mijner Liefde hulde doe!
Zie ! gij lacht war! ... Ta , miju Falls , zoo kunt gij niet !anger
blijven ;
Liefde mogt die stugge koellieid van ow aangezigt verdrijven.
Kan, mijn Fillis! --'k voel uw hpjes!

o mijn h uge! !

welk

een vreugd!

a Aliju Fillis ! two kusjes aijrr het leven van miju jeugd!

DE VERGEEFSCFIE PROEFNEMING.
Laast was ik bij mijn Fillis
Zij zat een y ip te peinzen,

,

Maar, in het einde vroeg zij :
» Weet gij wat of een kusje is?"
mijn liefste meisje,

lk

Dit is te Philosofiesch;
Fen 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.
1k greep haar in mijne armen
En drukte mijne lippen.
Op heur bevallig mondje.
Nu kusten wij elkander
Op allerhande wijzen.
lk bleef schier onbeweeglijk
Op heure lipjes kleven.
Doch , na zoo vele proeven,
Was 't ons nog gansch onmoogli)1,
Een kusje te beschrijven.
1k zei: mijn lieve Fillis,
Wij zullen 't nooit ontdekken! —
» Wel , zeide toen mijn meisje,
» Laat gij de hoop reeds varen,
» Wie weer, zoo wij de proeven
» Te meermaal wear bervatten,
» Of wij bet niet ontdekken!"

DE NAMEN.
» Fillis, zegt gij , liefste meisje,
» Deze naam bevalt mij niet !"
Maar , kunt gij mij dare niet zeggen
Hoe gij andeis gaarne
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BE N A rvi E ist.

Galathea , Chloris, Roosje ,
Zijn die namen meerder zoet?
,Immers is uw naam , mijn Finis,
Even streelend, even good?
Zeg , hoe zal ik u dan noemen? —
Engel... ? ja , dat zijt gij mij I
,Gul en vriendlijk zijn ook de Engleu,,
Eveneens, mijn meisje , als gij.
Maar, de naam mogtmeer beteeknen.
'k Noem u liefst dan hartvriendiult
Doch , hoe flaauw zijn deze namen
Bij het vuur van mijne min !
Waardste ,Liefste , lust mijns levens. . ,.
Neer"! dit drukt het ook niet nit!
Zacht ! mij schiet eennaam te binueu ,
Die het al in zich besluit
'k Zal u steeds mijn Leven noemen!
;fa, want ware ik van u af,,
:Schielijk zonk ik , vol van droefheid,,
in bet eeuwigzwijgend graf.
Gij zult dan mijn Leven hieten!
Maar — zoo noeni ik u alleeu!
Neen! die lieve naarn , mijn meisje),
Blijve slechts aan ons gemeen !
Andren moge Fillis zeggen;
Dit staat aan een ieder vrij.
Maar — mijn Leven! ... o mijn Leven !I
,Dit zijt gij alleen voor mij!

MIJN GE130011TEDAG.
Toen ik, op mijn' geboortedag,
Nog naauwlijks in het wiegje lag ,

INIUN GEBOORTEDA'G.

t`.7

liwam 't dartel wicht , de looze Min,
Het kraamvertrek al lagchend in.
Het knaapje schaterde overlaid:
a Veel heils met doze jonge spruit!
» Hij zal , zoo ik mij niet bedrieg ,
Dit zeggend keek hij in de wieg,
a Hij zal nog aan mijn moeders kroon

» Een parel zijn van 't eerste schoon.
» Me dunkt dat op zijn kleen gelaat
» Alleeds een trek der Liefde staat!"
Men zegt , als of ik 't laatste woord
Reeds met bewustheid had gehoord ,
Dat ik, met eenen lieven lath ,
Naar 't vrolijk minnegoodje zag.
» Zie! sprak de dartle Jongen toen,
En gaf mijn kleene wang een zoen.
» Zie! heb ik nu wel Luis geraAn?
» Het kind ziet mij reeds lagchend can!
» Gewis, mijn liefste kind, gij zijt
» Om mijne komst met regt verblijd :
a lk zal u , in uw prille jeugd,

» Genieten doen de zoetste vreugd ,
» Door mij zult gij het puik en de cur
» Der meisjes ... zie ... daar lacht hij weer! —
» Ja , Jon gen wordt maar schielijk groot t
» Dan Schenk ik u een speelgenoot ,
» Een meisje vol bevalligheen.
» titmuntend schoon en j uist van leCtu!
» Nu lacht gij , maar gij' weet noels niet
» Wat gunsten u de Liefde biedt. —
» — Kom , nog een kusje, kleene Inaap!"
» En wieg den jongen nu in slaap !" ---;
Zoo sprak de Min , en snelde voort ,
De Bengel hield aan mij zijn woord ,
Tiliin kindscitheid was maar naauw voorhij ,
Of hij was al boos aan mijn zij.
liij
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MJJN GEBOORTEDAG.
Ilij 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.
» lk wil u , sprak het guile wicht,
)) Ook leeren hoe men , in gedicht ,
» De vreugden van het hart verheft,
» De ziel der jonge schooner treft"
Toen schonk hij mij een elpen Tier,
En leerde mij , met lossen zwier,
Op allerhande trant en 'mat ,
Hoe hij de zilvren koorden slaat.
Doch — schoon mijn speeltuig helder klonii ,
Toen hij mij schoone Fillis schonk,
Kreeg steeds mijn teedre po6zij
Een aangenamer melodij.
Nu zing, ins speel ik anders niet,
Dan 't zoet, 't geen mij de liefde biedt.
En zijn Bens , door den ouderdorn ,
Mijn vlugge vingers strati' en krom ,
Mijn lied, schoon kracht en jeugd verdwijn',
Zal immer van de Liefde zijn!

AAN DE WIJSHEID.
Gij vergt mij , achtbre Wijsheid,
Dat ik aan u mijne uren
Geheel en al zal wijen.
Ja , hemelschoone Wijsheid!
'k Bemin uwe eedle grootheid.
'k Eerbieclig uwe lessen.
Maar ach! de groote Liefde
Ontrooft mij steeds die uren ,
Die ik aan u mogt wijen.
Wanneer ik, op ruijn karner,,
tw lessen , eedle Wijsheid,
Is stilheid overpeinze,
Dan

A A N DE WIJSIIEID.
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Dan komt de stoute Liefde,
Die dartle, looze Jongen,
En smijt de wijze schrifteu
Van uwe groote zonert,
Baldadig door elkander.
Dan slaat hij met zijn boogje
De veder nit mijn handen.
Dan schreeuwt, dan spot, dan lacht hij
En roept : niijn lieve Dichter!
Hoe zit gij toch te sullen!
Korn! 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 hula van Fillis.
En ziet hij dan mijn Fillis ,
Dan wijst hij met zijd vinger,
En zegt: zie , Hove Dichter!
Zic daar!

is dat de Wijsheid?

Zoo spot het looze boefje
Nog immer met mijn noodlot.
Zoo gaat het, groote Wijsheid ,
Zoo gaat het elken dage.
Misscbien , indien de Liefde
Mijn Fillis hij mij bragte
Dat ik in stifle ruste
Mijne uren u zou wijen!
Ach ! bragt de Min miju Fillis
Bij mij op mijne kamer !
Dan zou 1k, eedle Wijsheid
Met al mijn hart u dienen!

ANN

FILLIS.

M ogt weer in dezen avondstotid,
Op uwen zachten rozemond,
1

o Wel-
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A AN FILLIS.

o Wellust van mijn leven!
Met teedre kusjes kleven.
Naauw was de zilverblanke !man
Aan 's home's transen opgegaan ,
Toen mij de reinste weelde ,
Bij u , mijn Fillis, streelde.
Wij smaakten 't allerzoetste zoet.
De Liefde deed ons 't jeugdig Hoed
Met grooter snelheid 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 hee'n
En ik omvatte uw schoone lei',
Dus , in elkaar gestrengeld,
Wordt ons de ziel verengeld.
Geer, guile Liefde, geef mij vaal
Pat ik het zoet dier vreugde smaalf !
Het zoet , dat gj kunt geveri ,
Is 't voedsel van bet leven!

AAN DEZELV E.

M ijn Fillis, zoo mijn hand wat al te dartel speelt,
Moet gij die drift betoomen,
Zij zou, daar zij ow' hals en zachtcn boezem streelt ,
AllengsLens verder komen.
Nooit heeft de min genoeg zij Borst altijd naar weer:
Hear 'even is ingeeren.
Duch

A AN DEZELVE.
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Doch 't al te maim genot slaat heur verlangen neer,
En doet haar vuur verteren.
Maar, wilt gij dat dit vuur bestendig gloei' en blaak',
Dan moet gij minzaam weigren.
Dan zal mijn liefdevlam , bij 't deinzende vermaak ,
Ten boogsten toppunt sieigren.
Doch, dat niet al te lang uw lietlijk weigren duur' !
Dit zou mijn gloed verdooven.
Neen, hat mij, als ter sluik, tot voedsel voor mijn your,
Somtijds een kusje rooven.
Beer met uw handjes dan mijn stoute lippen af,
Die op uw kaakjes kleven.
En wil mij, half verstoord, half lagchende , tot straf,
Eeu teeder kusje geven!

K

13

S

J

E.

2) Gij zijt toch immer lastig!
» Gij wilt gestadig kussen! —
» Wat doet toch al dat kussen?
a Wat wil dat toch beteeknenr
Zoo sprak mijn schoone
En keek met donkre oogen ,
En wendde 't hoofd ter zijde.
1k greep haar lieve handjes,
En zei : mijn dierbaar meisje!
Mag ik u dan niet kussen !.
Zij scbudde "t hoofd en boog zich,
En drukte met Naar lipjes
Mij zacbtjes op de wangen.
Zij sloot mij in beure armen,
En zei : » wat is een kusje?
Wat wil het toch beteeknen?"
IVlijn allerliefste meisje,
Het is de taal der liefde.
Zoo dikwerf onze lippen
Zich kussende vereenen,
13

Dam
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K USJE.

denk ik : Liefste Fillis,
Gelijk ik met mijn lippen

Dan

Thans aan uw mondje kleve

9

Zoo , Liefste , is ook mijn levers
Verbonden aan het uwe.

Zoo vaak ik u dan kusse,
Gevoel ik, meer dan immer,,
De handers onder liefde.
Dit alles, schoone Fillis,
Dit alles zegt een

kusje t

KUSJE.
Gevoelt gij ook , mijn Fillis,
Wanneer wij zanien kussen ,
13w hartje sneller kloppen?
Wanneer ik met rnijn 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 miju leden.
Dan druk ik , bevend , trillend ,
U in mijn klemmende armen. —
En immers , gij 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,
Pat zij aan onze lippen
Pit streelend zoet benijden
Wie weet — indica zij konden ,
Of

IC ti s j E.
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01 zij , op onze lippen
Elkander niet ontmoetten!
o Fillis! ooze barter"!
Zoo die elkaar ontmoetten , ..!
Wij stierven van verrukking!

'K U S J E.

W

aarom ik, mijn zoete Fillis,

liever ovveri schoonen mond,
Dan uw zachte wangen kusse ,
steunt op eenen goeden grond.
Ja uw kaakjes zijn beminlijk ,
wellust kweekend , zacht en schoon ,
Maar, uw mondje, liefste Fillis ,
strekt den kusjes tot een troop!
Wen ilk., op ow' gladden boezem ;
mij vol licfde nederbuig ,
En , op uwe poesle kaakjes ,
purperroode roosjes zuig ;
Dan gevoel ik wel den invloed
van mijn streelend mingeluk ;
Maar I veel zoeter zijn de kusjes ;
die ik op uw lipjes druk.
En wilt gij de reden weten ,
Fillis , van dit meerder zoet ?
't Is , omdat de min mijn lippen
slechts door kusjes spreken doet.
Wen u dan mijn mond vvil kussen ,
en gij maar ow kaakjes biedt,
Spreekik loch ik krijg Been antwoord ;
want uw kaakjes spreken niet
N1aar! wanneer mijn mond , o Fillis I
op uw lieve hpjes Iteelt
1 gVoci
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Voel ik, dat trw zuigend mondje
mij het teederst antwoord geeft!
Zou ik dan, mijn dierbaar meisje ,
zonder antv, oord heuen gaan? . • •
Neen! want eer 1k u wil kussen,
bled mij dan uw lipjes aan!
DE LIEFDE.

W

anneer vertoont de Liefde
Zich op het allerschoonste
In 't hijgende verlangen,
Of na het gui 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
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 lee de ziel , en schept zich,
Uit loutre hersenschimmen ,
Wel duizend vreugdebeelden.
DE BESTEMMING.

Een Koning is geschapen
Om , volgens wijze wetten
De volken te regeren.
Om deugden to beloonen
Lu oudeugd to kastijden.
ECU

DE BESTEMMING.
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ten Koning is op aarde
Het zigtbaar beeld. der Godheid.
Een Krijgsman is geschapen
Oct , op het veld des oorlogs,
Voor Vaderland en Vrijheid
Den vijand te bevechten
Der Heiden eedle gramsehap
Straalt uit zijn forsche blikken.
zwaait , met stevige amen
Het glinstrend zwaard der wrake
En zweett den Vaderlande,
Tot aan zijn' jongsten adorn,
Ecue onverwrikbre trouwe.
Eon Wijsgeer is geschapen
Out , met doordringende oogen,
Natuur, in al Naar ganger ,
Aandachtig na to sporen.
No vaart hij eens ten hemel
En telt en meet de starren.
Dan daalt hij weer op de aaide
En vindt in 't kleinste stofie
Eene onhegrensde wijshcid.
LU gaat in 't rijk der zedcn
En leert den mensch zijn pligten.
De deugd alleen, dus roept hij,
deugd , Natuurgenooten!
IVIaakt n alleen gelukkig!
M.iar ik ik ben geschapen
mijn geliefde Fillis,
N'oor eeuwig te heminnen -Om op hear' mond to kleven,
aan heur ' bali te hangen,
Om op heur Borst he zwijmeu!

o Edele bestemming!
4

AAN

AAN MIJNEN VRIEND
waart dan ongelukkig?..•
Ach waarom was de Liefde
Voor u een bron van droefbeid ? —
Uw hart, zoo teergevoelig ,
Zoo zacht, zoo edeldenkend
Was 't caste zoet der Liefde ,
Het hart van 't schoonste meisje
Van 't beste meisje waardig!
En gij waart ongelukkig !..
Maar neon!

gij waart gelukkigl

Uw meisje was ow liefde ,
11w teeder hart niet waardig!
Nu zal de Liefde uw droefheid
Door heure guest verzoeten :
Het hart van 't schoonste meisje
Van 't allerbeste meisje
Zal ze aan uw hart verbinden!
Dan zijt gij steeds geltkkig!
Dan zal, voor u de Liefde
Eon bron van vreugde wezen!

DE MISBRUIKTE VRIJIIELD.
't Minnewicht kwam op mijn kamer.
a Dichter,, zoo 'k u niet verveel
» Ei , -wil mij dan toch vergunnen
» dat ik hier een weinig speel'!
'k Zal u in uw work niet storm !
o geef mij daar dat groote bock!
e o ! 1k zal zoo stille wezen ,
» als ik ginder prentjes zoek!"
Zoo sprak. 't !ooze minnegoodje ,
gaf mijn handen zoen op .zoen.
'1 Liet hem vrijheid om to speleu,
nuts dat hij goon kwaad zou docn.
At
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Afgetrokken door gedachten,
greep ik weer 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 vra,n.
Maar — ik had nog niet vernomen ,
wat de stoute jongen deed ; —
Hoe hij all' mijn schoone boeken,
't venster nit , in 't water smeet!
Knaap! dat zal ik u betaleu!
riep ik op een' forschen toon.
Duch, hij zei , met tranende oogjes
a Moeder heeft het mij geboem!
» Maar — hij wees op drie , vier boeken
» die heb ik niet weggedaan ,
a Omdat ik , op 't eerste blaadje
» mijne beeldtenis zag staan...."
'k Ging mistroostig near het veuster
en zag zuchtend in de vliet.
Nu heb ik geen andre boeken,
dan die hij nog liggeu het.

A A.N DEN SLAA.P.

Ei , wijkt toch, bleeke zorgen!
Vergunt me een wcinig rust !
Luik gij mijn zwijmende oogeu,
o Vriendelijke clasp!
Of zijt ge , o krachtherstelier
Gelijk een valsche vriend,
Die , in den nacht der naarheid ,
loch vrieud noch vriendschap kent?
Maar neen! uw guile kande°.
Verligten ooze sm;,1.1.

i
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AAN DEN SLAAP.

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

KUSJE.
H oe meer mijn mond de tipjcs,
Van uwe lieve lipjes ,
Al kussende genaakt ,
Hoe meer ik , door het kussen,
Mijn liefdevuur veil blusschen,
Hoe meer het gloeit en blaakt.
Zijt gij met mij bewogen,
Wen gij , met kwijnende oogen,
Mij van ter zij begluurt?
Ei, Fillis, spaar die lonlien!
Mijn vlam wordt, door die vonken,
Nog meerder aangcvuurd.
Mijn lust, mijn vreugd , mius leven,
Die vlam zal mij doen sneven ,
Die mij zoo lijden doet.
Maar — gun, dat, op uw
De ziel mij moge ontglippen!
Dat sterven is mij zoet!
Ei

KUSJE.
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Ei , sta mij toe, mijn Engel!
Dat ik ow halsje omstrengel,
Terwij1 mijn mond u kust1
Dan wordt de vlam mijns levens,
En van mijn liefde tevens ,
Op 'anen stond gebluscht
DE DRIE BEVA_LLIGHEDEN.

I

s Aglaia , 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 zlchte , en teedre liefde ;
Teekent heur bevallig wezen
Niets dan teederheid en liefde:
Is Thalia friscli 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 Aglaia,
Zacht en tear als Euphrosine ,
Frisch en jeugdig als Thalia,
Dos is mijn bevallig meisje.
DE VIER GETIJDEN.
In de Lente pluk ik bloempjes,
Om mija Fillis Borst te sieren.
En dan plukt mijn Fillis hioempies,
vlecht zij lentekrausjes ,
dan
Om
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DE VIER GETUDEN.
Om mijn slapen to bekroonen.
De eerstontloken lentekruidjes
Drukken wij met dartle voeten. —
Van bet sl its der hooge &linen
Zien wij , hoe de wulpsche golfjes
Op de blanke stranden spelen.
't Dansend zonlicht doet het blosje
Van mijn Fillis hooger gloren.
leder 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 prieeltje ,
En dan ga ik , met mijn Fillis,
In dat schoon prieeltje zitten.
Daar verbeiden wij den avond.
En, terwij1 ik Fillis streele,
Kussend in mijne armen drukke,
Wordt het om ons henen duister.
En dan gaan wij , bij 't geleide
Van het koelend avondwindje,
Vrolijk nit het boschje treden.
In den 'least, wanneer de Mader' ,
Door 't geloei der noordevvinden ,
Langs de ontbloote velden stuiven,
Ga ik , met mijn Hove

Finis ,

In den vruchtenrijken boorogaard. —

Finis vreest niet voor cell vlaagje. —
En dan plukken wij de viuchten,
Die , van kromgebogen takkcn ,
Itch aan mijne Fillis bieden.
Bei
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DE. VIER GETIJDEN.

re'clenzijnwijvol van blijaschap,
Enwijkeeren vol van bliidsehap ,
Met het blozend ooft gelaclen ,
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 warmen haard gezeten,
o! Dan straalt het blij' genoegen
Uit heur vrolijklagchende oogeu!
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 avow'.
Aan de zijde van mijn Fillis.
Dos vied ik in Lente en Zomer,
Ilerfst en Winter altoos vreugde.
Maar — al was het immer Lente,
Zonder mijn geliefde Fillis
Zou 't mij eeuwig Winter wezen.

AiVN FILLI

S.

Nog , mijne Fillis,
Voel ik de kusjes,
Die gij mij gistren
Drukte op de lippen!
o ! Dat herdenk en !
Brengt me in verrukking!
o! Wat

weelde

Ziilige weelde
Schonk
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*AN FILLIS.
&honk mij de Liefde
o! Bij mijn Fillis
Vind ik de vreugde!
o! Van haar lipjes
Zuig ik bet leven!
o! Uit haar oogjes
Schieten dan vonken
In mijnen. boezem,
Die mijn begeerten,
Zuivre begeerten,
Driftig ontvlarnmen!
Vol van verrukking
Kan ik pas staamlen ;
Dierbare Fillis!
Cij zijt mijn alles!
'k Vlij mij ter neder
Op uwen boezem.
Voel uwen boezein
Heviger zwoegen —
'k Hoor u dan lispen,
Fluisterend lispcn:
'k Zal u beminnen!
Eeuwig beminnen!
o IVlijne Fillis!
Zulk een vreugde
Grenst boven 't aardsche !

LIEFDE

EN

WHAT.

'k Heb twee bronnen, die de voedsters
van mijn jeugdig leven zijn:
'k Leef bij Fillis door de Liefde —
op mijn kamer door den Win.

* * * * * *.
Zal mij 't lot dan immer drukken?
Voegt bet al 7.0 kracht bijeen,
Om
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Om , na zoo veel ongelukken ,

Mij geheel in 't stof to treen?
Zal die newel 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,
!Wings dekte een donkre naarheid
Pit vervrolijkend gezigt.
Zie mij van den nijd begrimmen,
Laster bast mij woedende aan! —
Zal mijn 7011 maar pas aan 't klimmen,
Dus ten middag ondergaan?
Neen! o neen! ik zal nog leven!
'k Zie een zachter zonneschijn!
Last mij , al wat is , begeven :
Finis wil nog mijne zijn!

AAN DE MANE.

V

orstin des nacbts , voischoone 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 bier ontdekten....
Neen! zuivre Nachtvorstiu!
13egunstig mijn,e min!
Be-
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AAN DE MANE.
Bedek u, voor het oog der vollen ,
Met een gordijn van dikke wolken ,
Opdat de dwang , die 't al bespiedt ,
Alom met arendsoogen ziet ,
Mij hier niet mope ontdekken! —
Neen! laat mij hier toch veilig staan!

Doch wil, wanneer de tijd mij roept van hier te gaan ,
Mij tot een Leidsvrouw strekken!

KLAGT.

N u moet ik nog in 't cenzaam dwalen!—.
o Noodlot I. al te wreed!
lk kan , gedruk t door zoo veel feed ,
Maar naauwlijks adem halen!
Mijn vriend zit aan de zij
Van zijne Elize stil en vrij ,
En lust en streelt haar zonder vreezen ,
En ik mag naauw mijn Fillis zien!
Haar slechts ter sluik een krsje bidu !
Kan dit mijn smart genezen ?
Ben ik dos niet met regt verstoord?
!kb ik geen reden om te klagen?
De min heeft slechts mijn bed verhoord ,
Om mij nog meer te plagen!

DE WIJSGEER.
Jongeling, dos 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,
Om bun assen om zien rollen!
Gij moet langs de ruin-te widen,
'1 Schoouu

DE WITSGEER.
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't Schoon der Lente vaak beschouwen;
Frissche planten , purpren cozen ,
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 moot al haar schoon beschouwen!
Ach! zoo sprak ik: lieve wijsgeer !
Al de schoonheid , die gij opnoemt,
Kan 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 dan Lenterozen!
En heur stem! — mijn lieve Wijsgeer I —
o ! Zoo gij heur stem mogt hooren!
Cij zoudt nooit meer in het boschje
Naar 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.
Eer ik nog de Liefde kende ,
dacht ik, ze is het zoetste zoet.
Hoe gelukkig! dien de Liefde,
met heur hemelncktar , voedt!
'k Zag , met tranen in mijne oogen,
menigmaal een' jongeling
Die , met blijdschap op de wangen,
naar zijn jeugdig meisje ging.
» Lief-
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ONGETAUKNIGE LIEFDE.
a Liefde, geef mij ook eon meisje !

std mijn kloppend hart to vre6n!
Liefde geef mij ook een meisje!
waarom zwerf ik dos alleen?
o! Mijn hart is voor uw' invloed,
door natuur, reeds voorbereid!
Liefde, ja! mijn hart is vatbaar
voor uw hoogste zaligheid!
Nimmer zaagt gij trouwer dienaar
aan uw voeten nargeknield!
Al mijn zuchten, al mijn wenschen
zijn met zucht voor u bezield.!
Liefde , geef mij loch een meisje,
schoon, aauvallig, lief en tar!
Ach! gaf mij de Liefde een meisje
wcnschtc niets op de aarde mcer !"
Dos verzuchtte ik menigmalen.
Eindlijk werd mijn. he verhoord :
9 k Zag mijn Fillis! — en! hoe schielijk
was ik door haar schoon bekoord! —
'k Sprak niet , maar mijn oogen zciden :
ach! dat gij mijn meisje waart !...
Meisje zei , met kwijnende oogen:
ach ! dat gij miju miimaar waart!...
'k Greep haar, bevende, in inijne amen.
o! hoe joeg mijn hoezem no!
Fluisterde : gij zijt mijn meisje!...
en zij lispte '1: hen voor u ! !
Zeeg , door bli;&chap overwonnen,
op hem' zachten boezern near.
Eindlijk gef een teeder kit*
mij bet eerste leven weir !
No werd ik hewust der vreugdc,
die 13411 ' boezeni over-Oon.
Riep no : ja ! gij zijt mijn meisje!
dat ik straks maar staarnlen. ken.
No ben ik voltnaakt geloLkig!

iNGELURKIGE LIEF DE.
gij zijt mij de waardste schat!
zijt mij mijn levenswellust
meer dan 't gansch heelal bevat !
Maar,, helaas! die guile blijdschap
week voor 't fel gevoel der smart:
Wreede dwang en vuige laster
rukten 't meisje van mijn hart!
N.Vreede 1 ach!. ... de hand der Liefde
heeft ons bij elkaar gebragt,
Zij vereenigde

0/MC

harten

met een onwarstaaniare magt! —
Nog beruin ik 't lieve meisje ,
nog gloeit haar de Borst voor mij
Naar ! — 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 oogeu
tuigen van mijn hartedruk.
Lieve Liefde ! groote Liefde!
sta ons bij , den dwang ten spijt!
a! Dan zing ik, met mijn meisje ,
dat gij 't heil der menschen zijt!

MIJN WENSCH.
Ik haat den krijg. Ilet do! geweld
Van Mayors kan mij niet behagen.
1k wil , op 't bloedige oorlogsveld ,
eteen, hersenschimmige eer bejagen.
Geen zuelit naar goud beheerseitt mijn ziel.
Wie dwaas is zwervc langs tie haven:
Nooit zal ik , met een btoze kiel
scitatten vareu.

Naar verren oord
K
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MuN WENSCH.
De weetlust wekke een' wijsgeer op:
En moog hem door de wolken drijven:
Nooit zal ik , op der Alpen top ,
Mijn Hann, in duurzaam marmer, schrijven.
Neen! — zoo ik slechts in stille rust,
Aan Fillis lieven mond mag hangen ,
Geniet mijn ziel haar' grootsten lust ,
IIet hoogste doel van heur verlangen.
o Palls! gij, gij zijt mijn yreugd!
Niets kan mij buiten u behagen!
Uw liefde doet mijn prille jeugd
Een' krans van groene mirten dragen.

DE IJVERZUCHTIGE.
Een regt en feeder minnaar
Is altoos ijverzuchtig.
Wanneer zijn mcisje een' ander'
Met vriendelijke oogjes toelonkt ,
Gevoelt hij , in zijn' boezem ,
Eeu heimelijke ontroering.
Dan straalt hem de ongerostheid
En kommerlijke vreeze
[lit naauwoplettende oogen.
Nn poogt hij Bens de droefheid,
In zijn gelaat zoo zigthaar,
Met een geyeinsde vreugdc ,
Voor aller oog te dekken.
Dan weer doen spijt en gramschap
Zijn hleeke wangen gloeijen.
Dan hrandt er in zijne oogen

Ut

viammig your der woede.

Pau knerst Ili' op zijne tanden,
En vloekt hem , lien

meisjc

Zoo ‘ viendelijk. belonkte.
Mear
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Maar — ziet hij war zijn meisje,
En lacht zij lief en teeder
Den gullen lath der liefde :
Straks zijn de vreezc en droefheid,
De spijt en felle grainscliap
Van zijn gelaat verdwenen.
Dan valt hij op haar' boezem ,
En drukt haar in zijne amen,
En k ust heur lieflijk mondje

En stamelt , wider 't kussen :
Gij zijt , gij zijt mijn meisje!
Gij zijt de lust mijns levens! —
Gij zijt — gij zijt mijn alles

WAAROM DE L1EFDE GEBIAND WORT.

M en maalde , reeds van owls, bet dartel minnewicht
Met eenen blinddoek voor 't gezigt.
Wat mag bier van de reden wczen?
is 't, one dat zijne hand noch groot noch kleen outziet ,
Maar elk de schichten heeft to vreezen,
Die hij zoo onmadoogend schiet?
o Neen! men blindt zijn lonkende oogen ,
Opdat het zien der smart
Van 't, door zijn schicht, verwonde hart,
Rent niet bewegen zou tot tender mededoogen :
Want, werd bet stoute wicht met 's minnaars leed begann,
Gewis! hij zou geen hand meer aan den boge staan!

HET WIJSGEERIG ANTWOORD.
'k Was, met nuijn jonge vrienden ,
Eeuis bij een' wijzen grijsaard;
Wij spraken , hoe een wijze
Den vijand van het levee ,
Den dood kloelmoE:dig afwacht.
zei de gci i ze Wijsgeer,

h3

Zest,
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'HET W IJSGEE RIG A NTWOORr.),

Zegt, brave jougelingen,
Waar zoudt gij 't liefme stcrvcit?
, zei de jonge Clean ,
Terwij1 zijne oogen gloeiden,

Li zou bet liefs!ti sterven
Op 't 16Ioedig veld des oorlop,
A. ken geen grooter wellust
Dan , voor den Vaderlande,
Den jongsten snik te geven!
De goede grijsaard lachtc
Enheld het oog op Cato.
Toen sprat de jonge Cato :
Ik zou het liefste sterven
In stilte op mijne kamer,
Omringd van echte Wijzen.
Er is geeii grooter voorregt
Dan, dat de ziel Bens Wijzen,
In een geruste stillicid,
Dees woelige aarde ontvlugte.
Nu kwam de heart aau 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?
Het aaklig veld des oorlogs...?
De sombre eel der wijzen

?

Neon! bier wil ik niet sterven
In 't einde zeide ik schielijk
1k zou het liefste sterven
In Fillis scheutige armen
Op Fillis zachten boezem....

`Hoe k an mon PChOoner sty rvea ? —

I LET WIJSG F.ERIG ANTWOORD.
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De wijsgeer sioeg zijne oogen
Op Clemn en op Cato ,
En op ziju groote boeken ,
En - zuchtte

HET

S

ja I iLij zuclitte
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ehoone , zeide ik tot mijn meisje ,

Zeg nu of gij mij bemint ?
Meisje laclAte eons , en heure oogjes
Zagen mij al kwijuend aau.
1k hcrhaal het , zeg mijn meisje
Zeg nu, of gij mij hemint?
't Meisje stamelde, en een zuchtje
Glipte van heur Iipjes af.
Zeg dan, riep ik onverduldig ,
Zeg dan, of gij mij bemint?
't Meisje bong het blozend aanzigt
Zachijes op mijn' schouder ne6r.
Nu riep ik van liefde blakend,
Zeg nu, of gij ra;:j beinint?
't Meisje zuchtte

rnaar, in 't chide,

Zei , zij stamelende ....

.1 a!
'k Yong, al ku.ssend , 't Hove woordje

Van heur purpren Epics of ,
En mijn meisje drulte 't zegel
Van heur liefde op ntijnen mond!

DE JONG-ELI-NG-EN.

In eon' kring van jongelingen,
JJij den warmen haard gezeten ,
Drinken wij den purpren nektar.
Gulheid lacht in aller oogen,
leder vult den glazen beker,,
Op het welzijn van ziju
En dan sullen wij do glazen
K

Op
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DE JONGELINGEH.
Op het welzijn alter schoonen.
Allen roepen wij : het welzijn
Van de Vaderlandsche Schoonen! —
Nu doen wij op nieuw den nektar,,
In den heldren beker , branden,

roepen wij eenparig :
't Vaderland! ... de bekers klinken ,
En een traantje van verrukking
Mengt zich met den druivennektar.
En nu

Niemand spreekt er,, maar elk aanzigt
Draagt de duidelijkste teekens
Van een edeldenkend harte.

EENE ONTDEKKING.
Waarom of toch 'de Dichters
Zoo graag een teugje drinken?
Dit vroeg ik aan mijn Zangster,
En zij gaf mij ten antwoord :
» Er was in oude tijden ,
Een bron, die aan de Dichters
En vuur, en geest kon. geven;
Hier dronken ze uit , en zongen
Ter eere van hun Goden,
En dappre oorlogshelden.
De schoonheid der Nature ,
Bet lagchen van de Lente,
Het zoet gevoel der Liefde
Was 't , dat de Dichters zongen.
Maar — met die oude tijden
Is oak 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

EENE ONTDEKKING.
Dat zij zoo gaarne drinken.
Nu drinken zij en zingers ,
Door 't sap der eedle druiven
Gesterkt , de schoonste zangen."
AAN DE INIEISJES.

J

onge meisjes, hoe rampzalig

Is, voor u, die pine schoonheid
Die, op uw gevulde wangen ,
Op uw welgevorinde lippen,
En op al uw leden, schittert;
Hoe rampzalig is die schoonheid,
Zoo gij , wars van blanke kuischheid,
Hun gehoor geeft, die u vleijers !
Vliedt, o Schoonen! vliedt die vleijers!
Luistert gij naar hunne woorden,
Dan zal ras de blozende onschuld
Uit uw jeugdig harte vlugten.
En hoe schielijk zal clan de ondeugd
In uw jeugdig harte sluipen!
Neen! ontvliedt die laffe vleijers!
Denkt met dat zij u beminnen I
Vuige slaves 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 hear groote kracht , doen voelen.
Kent de Liefde! zij is edel ;
Deugd en onschuld zijn haar zusters.
Maar,, dat nimrner luipende ondeugd,
hi den sehijn van ware liefde ,
K5
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AN DE IVI E 1 S j F:

U , in hare sti ii ken vange I
Sehielijk zou uw school(' versleusen.
Schielijk zou de hand der ondeugd
't Merk der woedende begeerten,
Op uw jeugdig aanzigt, drukken!

AAN DE JONG-ELINGE.N.

J

ongelingen, welk een wreedbeid,

lieve schuldelooze maagden
Van het pad der deugd te leiden. 7 —
Welk een schennis! welk een snoodheid ,
Ziet Natuur de handen wriugen!
Ziet Naar tranen ! hoort heur klagten!
a Ach! dos spreekt ze : wat al maagden ,
Wat al schuldelooze

maagden,

In de klaauwen der verleiding I . ..
Maagden! naoest u dan de schoonheid

Zan( een bron van rampen wezen !
Heh ik , aan ow tintlende oogen ,
Zulk een edel y our gegeven ,
Opdat zich de dwalende ondeugd ,
Aan die vlammen, zou ontsteken?
Ileb ik dean uw lieve wangen
Met dien zachten blos besebilderd ,
Om den heeten bios der driften ,
Op het aangezigt der wellust,
Zoo verwilderd, te doen gloeijen ?...
lieve roaagden!

UNVC

schoonheid

Gaf ik u tot eedler einde! —
'k Gaf ze u, om bet hart

CCIIS

jonglings,

In een zuivre min te ontsteken;
Om die vlammen steeds te voeden;
Om voor hem alleen te leven! —
Maar ! — nu milt gij nooit dien wellust -Nooit dien zuivren wellust smaken! ...

n! Verleiders! welk een wroegin;

AAN DE J0NGET.1:".:GEDZ,
Zal u 't krimpend hart verseheurea,
Wen, bij 't zwijgen toyer drifien
`1.jw geweten zal ontwaken!
o! Verleiders! gij moogt bk-,ren!
Uw geweten zal ontwalien!..."
Hoort! due klaagt der seboonen moedet
Jongelingen! tracht toch nimmer
Heure droefbeid te vergrooten!
Z ANG
VAN

V A.DERIANDSCH, ,, :,\11;':,ISJ ES)
I(omt, Speelgenootjes, laat one liagen
Om 't Iced, dat, in haar jon;e dagen,
De jeudige Dorinde lijdt.
Dorinde, one heur bevalligheden
Deur schoon gelaat en belled-Le zeden,
De mein en 'I sieraad van hear' Cid.
Zij deed, door hare kuisclie lonken
Dametas hart in min ontvonken ;
Zij voedt die liefde met een' bleb. —
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 bet 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' lie y eii rnond.
Zij kussen, zuchten , woelen, zwoegen:
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En 't scheen , of 't klimmende genoegen
De ziel van 't logge vleesch ontbond.
Maar , ach! gij moogt slechts korte tijdeu
U in die zuivre vreugd verblijden:
De Minnaar van uw lieve jeugd ,
Dorinde, wist, door listig vleijen,
U van het regte spoor te leijen ;
Hij smeekt — en overwint uw deugd!
Nu scheen de Maan heur' glans te derven ,
't Gestarnte aan 's Hemels trans te sterven ,
Terwij1 Natuur de handers wrong.
Dorinde, uw oog verloor zijn stralen,
Daar 't hoord der vlugge boschkoralen
Een sterflied op uwe onschuld zong.
Helaas! 't gevolg der strafbre vveelde ,
Die haar den jougen boezern streelde ,
Was zielverslindend naberouw;
Dameet, in warwil van zijne eeden ,
En doof voor tranen en gebeden —
Die snoode! brak den band der trouw !
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 lagchen der vermak 4en ,
De deugd ons altijd moog' bewaken ,
En de ouschuld ooze 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 hour trotsche zegekar!
Vruchtloos spant de God der Liefde
Zijnen kinderlijken hoog,
Want mijn hart is, voor zijn pijlen,
Met een stalen schild gedekt t
U, doorluchte Wijsbegeerte !
Die ons boven de acrd verheft ,
IJ alleen ben ik verschuldigd,
Dat mijn hart onkwetsbaar is! —
Chloe , die de trotschc rede
Van Lyzander had gehoord ,
Zegt: ik zal hem overwinnen ,
Al was hij Diogenes!
Zij , gewapend met een lachje ,
Volgt den stuggen Filosoof,
lloept hem , en — een vurig lonkje
Dringt hem, door bet oog , in 't hart.
Chloe gaat al lagchend henen.
»Schoone! toef cen 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!
Waaroni stondt ge uw' zoon niet bij??
DE

WEIFELENDE SCHOONE.

W

aarom zoude ik toch berninnen?

L de Liefde clan zoo zoct?
Do--

DT: IVEIFELENDE SCHOONE.

Doris zal mij niet verwinnen,
School! hij zoo veel moeite duet!
&batten heeft hij
zijn schatten
uiaar
Dan de brormen onzer vreugd?
Nero! de rijkdorn , niet to omvatteu,
Is 't bezit der schoone deugd!
Waarom zoude ik toch beminnen?
Is de Liefde dan zoo zoet?
IJylas zal mij niet verwinnen
Schoon hij zoo veel moeite doet.
Welgevornad 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 hij zoo veel moeite doet!
Daphnis is zoo braaf als schrander ...!
Pit is immer 't merk der deugd?
Hij heeft, boven menig' ander',
Grijze wijsheid in zijn jeugd!
Ach! indien ik kon beminnen!...
Mooglijk is de Liefde zoet!
Daphnis zou mij we! verwinnen,
Want hij

heal

een e6I gernoed.

Daphnis , j a ! ik rnoet u ach ten ...
Zacht? — zoo dit eens liefde waar!
Neen! dit moet hij nimmer wachten!
Miu hem niet

acht hem maart

I i9

HET KEURSIAJF.
(lie , tot vrouwelijke pracht,
Het Keurslijr eerst heeft uitgedacht,
Was wis een rimplig wijf van driemaal dertig jaren ,
Wier grommigheid der lieve jeugd
't Genot outzei der zoete vreugd
Onadat haar 't zoet genot was met de jeugd ontvarcn.
Had dan de deugd geen magts genoeg,
Dat ze een vermeetle hand verjoeg,
Die, met een' dartle drift, een' boezein dorst genaken
Moest dan een mislijk zamenstel
Van walvischbeen, met wreed geknel ,
De maagdelijke Forst zoo strengelijk bewaken?
Natunr! men handelt u tot boon!
Gij schept vergeefs uw toovrend schoon!
Gij kunt der grilligheid der mode niet behagen!
Acid mogt zij , die (lees dwaze pracht
Te zinneloos beeft uitgedacht,
fut straffe, in Pluto's hof, ccii gloeijend harnas dragen!

HET GEBP,F,:( IN CHIMRIS.

1\itkiauv gaf can n.-.4u Chloris
Iteure allerschoonste gaveu.
Z;j gaf hear echoone leden,
2",j gaf hear tintlende oogjes ,
En lilosjes op de wangen.
Zij gar hear , trots de man lieu
En viug vernuft, en oordcel.
hi 't Lout, zij gal haar dies
\Vat rnaagden Lan versieren.
Maar jammer is 't

zij west het!

N
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AAN FILLIS.

Z eg mij eens , mijn jeugdig meisje,
Merkt gij mijne liefde niet;
Lunt gij dan niet in mijne oogen
Lezeu, dat ik u bernin?
Ja , voorzeker, leder opslag
Smeekt u om uw teeder hart;
En, zoo ik mij niet bedriege ,
Wraakt gij mijne bede niet.
leder woorclje , dat gij vriendlijk
(En hoe dikwijls!) tot mij spraakt,
leder ziel doordringend lonkje
Reeft dat denkbeeld aangevuurd.
Axil! waar toe dus lang gezwegen;
1k hemin u! zeg nu ook
Pat gij mij uw hand wilt geven :
o! Dan is mijn Neil voluiaakt.

Vloeit nu vrij , mijn vreugdetranen!
Klop van vreugd , mijn minuend hart!
Zij , de hoogste lust mijus 'evens,
Wraakt miju teedre liefde niet.
'k Ileb het handje van mijn meisje
Teeder in mijn hand gedrukt,
En een enkel wederdrukje
Bragt mijn gansehe ziel in vuur.
Ach! die Engel! ...

moet haar minnen,

Zij moet nog de mijne zijn!
Maar waar dwaar ik ?... zou zij immer
l'Yeten dat ik haar bemin?
Jet

A A N F1LLI S.
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a, zij weet het; met mijne oogen
Zeg ik meer clan duizendmaal:
Waardste , hoe mijn noodlot woede,
Gij moet eeuwig mijne zijn!

DE TROOST DER HOPE.
Zoo koel heb ik u nooit gezien —
Gij wildet mij maar naattwlijks boor en.
Duch, liefste
'k heb misschien
Uw hart, uw teedre min verioren!
Maar neen! Gij zweert mij eeuwig trouw....
En zoudt gij dais then eed verbreken!
o Fulls, 't wroegend uaberouw
Zou uwe wangen doer 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!
Dan zoudt gij, in de ruimste lucht,
Voor u een' engen kerker vinden!
't Geweten, dat gij nooit ontviugt,
Zou u met tuaije koordeu binders
Maar ach ! ditdenkbeeld grieft mijn hart! —
o Nee's! gij zult standvastig blijven!
TJw liefde zal de wreede smart
Uit miju bcdroefde ziel verdrijven.
De hoop , die 't kraukste levers voedt ,
En blijdschap schept voor hen, die tieuren,
Duet, dour hear bijstand, mijn gemoed
Het hooid war vriier opwaarts beuress.
Zij
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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 min,
» Om weer in heeter gloed to blaken.
» Uw Fillis mint u

wees gerust ,

» Dat ze u die koelheid zal verzoeten;
« En, daar zij in uwe armen rust,
» Met meer dart duizend kusjes boeten."
o Lieve hoop! zou 't waarheid zijn?...
Ja! Fillis mint mij als voorhenen!
Eon lonkje slechts! en al mijn pijn,
Mijn vrees en droefheid zijn verdwenen!

AAN FILLIS.

N og twee paar jaren , dan is 't eind van ons verdriet!
Schoon alles thans het hoofd aan onze wenschen biedt,
Dan zal de Godheid ons het loon der liefde geven!
Dart 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.
Opregte liefde moet in 't einde zegepralen,
Na zoo veel prangend leed een' ruimer adem halen!
Ach! dierbaar meisje! blijf uw' minnaar toch getrouw!
Het is uw liefde alleen , waar ik mijn hoop op bouw!
"%toed nooit een andre min , met 't vuur van dcze liefde ,
Dan schoot uw hand een schicht, die mij den boezein gliefde ,
Dan stiet de wanhoop mij in 't naar en somber graf....
Waar ben ik?... ach! mijn ziel , laat van dit denkbeeld af!
Zou Fillis, die mij mint, zou Fillis mij verlaten?
Eer zal de blanke zwaan de zilvren stroomen haten
Fer Fillis mij verstoot uit hour beminlijk hart.
Gij zijt de mijue reeds — gij deelt in al mijn smart:
voelt de rampen ook , (lie mij bet Dart doorknagen.
Gij vindt in mijn geluk uw hoogste welbehagen
Gij
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AAN FILL1S.

Gij zijt de mijne reeds, schoon 't heilig echtverbond
Mij nog het ruim genot van mijn geluk niet gout!
Wij zijn , eer 't gansch heelal , nit 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 gesnan;
Een aantal geesten , die ook eertijds bier 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 weerspreken?
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 FILLI

S.

Gelukkig hij , die, ongevoelig,
Nooit heete tranen schreit,
Die, tegen 't stekend spits der rarnpen ,
't Onmenschlijk hart verstaalt!
Ach! waar' mijn hart ook ongevoelig!
lk zou gelukkig zijut
Geen traan zou langs mijn waugen vloeijeni
Ik zou gelukkig zijn!
Maar, is de bron van ons genoegen
Dan ongevoeligheid ?
o Necn , de bron der ware vrcugde
is een gevoelig hart!
Welaan ! dat dan mijn tranen vloeijen!
't Zijn tranen van gevoel!
In 't stag en ongevoelig harte ,
Woont ware grootheid niet! ..-L

Wie
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A AN FILLIS.

Vie kith daar ginds , zoo onversehillig
Zijn gade , naar het p,raf?
Geen traan zwelt in zijn wrevlige oogen,
Zijn boezem loost geen zueht!
Was dan zijn gade een vlek der kunne?

Was zij hem niet getrouw ?
o Neen! zij was de roem der vrouwen
Het beeld van liefde en deugd!
Hij , ongevoelig voor de schoonheid,
'Van liefde, trouwe en deugd,
Verliest den grootsten schat op aarde
Doch lent zijn waarde niet!
Neen ! vloeit dan Bever heete tranen
Getuigen van miju hart!
Veel Bever wil ik ongelukkig —
Dan ongevoelig zijn!
a782.

AA.N MIAS.
ijn Fillis , op dien schoonen morgen
Toen rnij de Liefde bij u bragt;
Ons , buiten 't oog van wreede menschen
Langs schaars betreden paadjes, bragt :
Aliin Fans, op dien schoonen morgen —
Hoe pakte toen de lucht op een!
zagen 't grimmigste onwar naadren ,
En stonden eenzaarn op den weg!

Loon stoegt gij , siddrend, als cen duive;

tiv

beveude armen om mijn' hals
Ljw
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IAN FILLIS•
Uw hoard zonk , inagtloos , op unijn ) boezein
Als zocht ge een schuilplaats in mijn hart:

lk

wreef de tranen uit mijne oogen ,

Ln zag nu ginds

dan derwaarts p een ,
Toen een verhijsterende bliksem,
de opgepreste wolken , brak!
Mijn God! is dan , voor twee gelieven
Geen scimilplaa.ts in uw wereld rneer ?
Ziet gij de schuldelooze tranen ,
De drueflieid van mijn Fillis niet?"
o Fillis! kunt gij nog gevoelen,
De blijdschap van dai oogenblik ,
Toen ons, bij 't klaatren van den donder,
De Liefde, in hare schuilplaats , bragt'
Toen hoorden wij de schorre donders ,
Gelijk een zeeman , die , van 't strand ,
't Gewoel en 't wooden van de golven ,
filet een bedaarde blijdschap, ziet I
In 't eiude blaasde een luchtig wiudje
De wolken van den hetnel weg ;
Wij giugen vrolijk Lugs de velden
En voelden niets dan dankbaarheid!
lacht de zon , miju dierbaar rneisje
En, zoo er weer cen onwar groeit
heeft de guile Liefde
Dan,
Otis weer een schuilplaats toegezegd!

VLUGGE ZUCII

V licgt

rniju zuchties naar

E
sti inden

Van het schoon ZuidlieNelatid ;
L3

Arlie!
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vLuG GE

ZUCTITJES.

'k Voel mijn borst in liefde branden
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 wdrgalmen 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,
Ii. 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 zingers,
Komt, versterkt mijn poezij
Helpt mij met verheven wijzen,
Roosjes jeugd en schoonheid prijzen.
Helpt mij, vlugge Stroom-Najaden!
Daar gij , clartelende in bet nat ,
Ziet de Vlietgoaessen baden
Met uw mos en kroos bespat ;
Helpt

VLUGGE ZUCHTJES.
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Helpt mij met verheven toonen
Roosjes frissche jeugd hekroonen,
flelpt mij hemelhooge duinen,
Komt mijn zangster ten geyal
Daar mijn stemme van uw kruinen
Rolt in gindsch verrukkend dal.
Helpt mij : sterkt mijn dichtvermoge
Zal uw spitse kruin verhoogen.
Helpt mij, bladerrijle linden
Met uw ziel verrukkend groen ;
Helpt mij, stifle zachte winder',
Geeft mijn zangheldin een zoen :
Wilt mijn droef en somber kiagen
Naar den lust mijns levens dragon.
Help mij liefde , help mij zingen
Help mij, gunstige natuur!
Laat mijn stein door 't liiehtroim dringen
Tot die schoone , die door 't your
Van hair schoonheid mij doet gloeijen;
Doe mijn' maatzang geestig vloeijen.
Leer mij, Venus! vleijen, smeeken
Leer mij al het streelend zoet ,
Daar men harten me6 kan broken ,
En de stugheid wijken doet.
Leer mij naar den eisch berninnen
Help mij Itoosjen overwinnen.
Leer mij al de schoonste woorden
Van de liefde, Mingodin'!
Rusjes , lusties, minnekoorden,
Hartverwinster, Engelin ,
ltoode lipjes, zoet vermogen
Purpren blosjes, en schoone oogen.
L4

Leer
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VLUGGE ZUCIFTIES,
Leer mij alles , wat de liefde
Immermeer heeft uitgedacht
In de harten, die zij w:iefdie
Door haar onverstaanbre 'mgt.
Leer mij 'Versus ! zulke klanken,
Dan zal u inijn nimf bedanken.
1777.

KLINKDICHT.

W anneer mijn ziel bedroefd , zelfs bij hour waardste winders.,
Vergeefs naar vreugde zoekt , die t hartenleed verwacht ,
En geen vermaak gevoelt , alsclioon de vriendschap lacht ,
En 't minzaam onderhoud door scherts poogt aan to binders;
NYanneer in zulk een' tijd de zorgen haar verslinden ,
Ea zij heur grootste vreugd, de Dichtkunst zelfs veracht;
Met angst den nada verbeidt, — den morgen weer verwacht,
Jiet blijde daglicht ziet, maar geene rust kan vinden
Wanneer in zulk een vlaag van pare 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 eaen lonk herleven.

DE MIN AAN DEN DICIITER,
Richter! sprak het Minnegoodje,
Wat schenkt Febus u voor loon?
Immers, voor aw schoonste zangen
Slechts een schrale lauwerkroon!
Kunnen dan die groene blade's
ontheffen van uw pijn?
Zal u 't hart van Finis schenken..
rvlag ik dan uw Febus zijn?

• •

AAN
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Ondraaglijk denkbeeld!... acts! eerlang
Moet ik den wellust van mijn leven
De ziel , het voorwerp van milli' zang
Mijn dierhre Fillis gaan begeven!
Ads, Fillis! ja , mijn engelin,
Mijn waardste schat, 'k moet u verlatenr4..
Geen tear gevoel, geen band der min
Geen klagten kunnen hier iets buten.
moet

mijn schoone! ja ik mod!

Ach , mogt die dag verholen blijven!
Mijn Finis , '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.
Hoe zal, wen ik van u zal zijn ,
Mijn teedre zangster droevig klagen!
Hoe zullen de oevers van den Rijn
Alom van mijn gezang gewagen,
Ach lieve Fillis ! zult gij dan
Mij wel een teeder zuchtje schenl.en,
En, vurig wenschende , aan den man
Den minnaar uwer jeugde denken?
Elk zuchtje, dat uw horst ontvlugt,
Zal zich met mijne zuchtjes paren,
En op een koets van dunne lucht
Naar 't hofpaleis des hemels varen.

LIEFDE EN WIT N.

I

n mijn teedre . j.onglingsjaren
Zong ik steeds van Liefde en Wijn

Nu bij 't ongestoord genieten ,

Zing ik niets van Liefde en Wiin!

L

Toen
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LIEFDE EN WIJ N.
Toen vas alles sled-as verbeelding!
o! Geen schaduw van 't genot ! —
Nu heb ik den kelk gedronken,
Dien ik toen, in droomen zag.
En , nu zing ik niets van Liefde!
Niets van eedlen frisschen Wijn!
Droomt men, bij 't bezit van schatten ,
Dan van geen behoeften meer?
Ligt, wanneer ik oud van dagen ,
Krachtloos hijge naar het graf,
Dat ik wear van Wijn en Liefde
In verbeelding zingen zal!

ALAN FILLIS,

1\1,11 Lan, dit stemt gij toe, uit de uiterlijke trekkers
Al menigw-erf 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 1iefde glocit?

AAN FILLIS.
Cr j vergt der Schilderkunst , dat ze al beur kracht vereen'
Om van uw lief gelaat aan u een scbets to geven;
Zij spaar' die moeite vrij : ik heb uw beeld naar 't leven
o Schoone aanvaard mijn hart, -clan hebt ge uw beeld met een.

ANN DE SUFFERS.
een, gij moet , o schoone Juffers!
Niet meer mine liedjes zingen.
Immers, liedjes, die de zeden
Die den goeden smaak onteeren,
Zijn geen liedjes voor de I u fie Fs !
Gloort er op uw lieve wangen
INiet
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AAN DE JUFFERS.
Niet een kuisch- , een schaamte-blosie
Wen gij zingt die laffe liedjes?
Zegt uw onschuld-voedend hartje
Dan ook niet: a neen, deze liedjes
» Zijn geen liedjes voor de Juffers?"
Vuile straattall, 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 uw schoonheid leven ;
Maar zingt zuivere gezangen,
't Heilige der Liefde waardig;
Zangen van een eedlen Dichter,,
Die zijn her altoos der deugde ,
Nooit der snoode onkuischheid wijdde.
0, dan zal een liellijk 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 bet , vol van vreugde :
» Dit zijn liedjes voor de Juffers !"

KLAGT VAN JAKOB EN RACIIEL.
MO Rachel! welk bedrog ! ... wat ramp grieft mij het harte!
Hoe klaagt uw Jakob best, aan. u, zijn zielsverdriet? —
Uw naam alleen , mijn Lief! vernieuwt mijn angst en smarte ,
Terwij1 eon tranenvloed langs mijne wangen vliet.
Gij drijft , nog onbewust van mijn' rampzaligheden ,
[let zachtgewolde vee , en denkt misschien aan mij.
Ligt zijt ge, in eenzaamheid , in 't stifle bosch getreden,
En pcinst daar aan het zoet van onze vrijerij.
Mogt

172

KLAGT VAN JAKOB EN RACHEL,.

Ptlogt nick mijn Rachel nu in die ;. l edacliten storen!
Maar ach! uw Jakob zelf; die u zoo leer heniint,
liw Jakob zelf, zal u een aaklignieuws doen hooren, —'
Een ramp , die al de kracht van zijnen geest verwint.
'1‘ Had gisteren nagedacht , dat nu de zeven jaren ,
Door Laban vastgesteld , eer ik mijn Rachel kreeg
Reeds voor een dag dric, vier, of ineer, vervlogen waren....

0 denk CCDS wclk een vreugd toen in mijn' hoezem steeg!
'k Vlieg naar hem toe , en zeg » thans is de tijd verstreken
»Geef mij mijn Rachel nu , mijn welverdienden loon 1"
»Nog dezen zelfclen nacht," dos ving hij aan td spreken
» Zal ze u ter vrouwe zijn ; stel U gerust, mijn zoon !
Maar, laat geen cold woord hiervan aan Rachel booren.
» 1k breng haar zelf tot u ,

't midden van den nacht.

»Die onverwachte vreugd zal haar Ic meer beloren ,
»DewijI zij dit geluk zoo ras nog niet verwacht. " —
»Ach , Laban t" riep ik nit, » zal zij de mijne wezen?
»lVlijn Rachel nu voor mij!... wat overmaat van vreugd
»Een oogenblik vcrzoet die duizenden van vreezen
» En angsten, die ik iced om hare lieve jeugd." —
Gij kwaamt, tom ik nog sprak, met de andre herders binnen
Gewis mijn aangezigt had mij hijna verraen ;
1k kon op mijnen geest maar naauw zoo veel verwirmen,
Dat ik niet vrolijk riep: » mijn Rachel! 't is gcdaau ;
» 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' vii aan U 't geheim gemeld.
In 't eind,

de nacht versclieen. 1k step, vol beet verlangen,

Naar 't stifle slaapvertrek , en kniel voor mijnen God ,
Dien ik, terwij1 de vreugd de tranen langs mijn vvangen
Doet stroomen, nedrig dank voor mijn gezegend lot.
Verbei met ongeduld de kruipende oogenhlikken ;
0 Rachel! 'k voelde toen de hoogstc kracht der ruin.
Fen laatste doet een zacht genteel mij verschrikken,
En Laban leidt mijn vreugd ter donkre kamer in....
Nu wend ik gausch gevoel, miju hart begun le hijgeu
Me t
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KLAGT VAN JAKOB EN RACHEL.

Met o ugewone drift. — 1k roep : mijn Levenslust!
»Nu wordt ons heil voltooid V' Maar 't antwoord was — een zwij gen.
TerwijI n:iijn teedre mond Naar zachte wangen kust
Zoo colt de nacht vast been in vlekkelooze weelden,
En zuivre zaligheid. Maar acli! rampzaalge nacht!...
Mijn Rachel! kost gij u een oogenblik verbeelden,
In welk een' toestand mij de heldre morgen bragt!

Mijn schrift is niet in staat , dien toestand af te malen;
Hoe trilt, hoe beeft miju hand, flu ze u het onheil meldt
De gouden morgenzon verguldde met haar stralen
Bereids den heuvcltop. De schaapjes in het veld
Begroetten heure kornst , terwij1 de herders zongen.
Het hoschje , dat ter zij van onze woning ligt
Weergalinde op den zang van duizend voglentongen,
Toen ik von schrik bezweek , op 't duidelijk gezigt
Van hear, die ik, tot nog , mijn Rachel dacht te wezen,
ach! welk een ramp! — uw 'Luster Lea was! ..

En (lie,

0 welk een ijslijtheid was in mijn oog te lezen,
Wij1 ik den schrik des floods op Lea's aanzigt las.
Zij valt in monagt ne6r. Ik zie het, onbewogen ;
Doch eindelijk roep ik uit: « gij zijt dan Rachel niet!" —
Finks springt een trancnvloed uit mijri verwilderde oogen ,
'k Val roerloos op den grond, verwonnen van 'tsverdriet.
De storm der eerste drift was naauwlijks aan 't bedaren,
Of 'k vlieg near LaLau toe. a Hebt gij mij niet gezegd ,"
ik , » dat gij inij , na zeven voile jaren,

Due sprak
(c

Mijn Rachel geven zoudt? — was ik niet steeds ow kneclit?

a En no,
a

moest gij mij nu zoo valschlijk Lea geven?

Orn Rachel diencle ik. u, 'k heb Lea nooit bernind.

a Gij dwingt niij , door bedrog, cm met een vrouw to lcven,
In wie mijn ziel geen lust, geen welgevallen vindt." —
laat hij zich eindlijk hooren, —
» Men doet her niet alzoo,
» Dat men een jongste telg het eerst ten huwlijk geeft ;
» Maar kan mijn Rachel u tot zulk een trap bekoren,

» Is dan ow ziel zoo zeer aan hare ziel verkleefd :
;.) \Yelaan, zij is yoor u ; dieu mij flog zeven jaren !"
ii

Re-.
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KLAGT VAN JAKOB EN RACHEL.

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 to breken;
Zoo 'k u bezitten wil, moet ik gehoorzaam zijn.
Gij kep t zijn' stuggen aard ; hij spotte met mijn smeeken ,
Elk woord vermeerderde mijn felle boezempijn. —
Maar, mooglijk zal ow bee dat haatlijk opzet keeren;
Ligt treft hem, door uw klagt , ons grievend ongeval.
Smeek , dat hij ons vereen' ! —1k zal hem plegtig zweren,
Dat ik nog zeven jaar zijn dienaar wezen zal.
Mijn waardste ! blijf gij mij getrouwdijk heminnen!
T.Tw Jakob zweert u trouw , tot aan zijn jongsten snik.
De liefde kan 't gevaar , hoe groot bet zij, verwinnen
1k 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 !
1k zal met noeste vlijt om u, mijn Rachel , zwoegen;
Blijf gij, hoe 't keeren moog' , uw Jakob toch getrouw !

AAN CHLO

K.

Z oo ,k u niet snag beminnen ,
Waarom lacht gij mij aan ?
Waarom met owe lonken
Zoo vaak mijn ziel ontvonkt?
k Voel al de kracht der liefde,
Wen u mijne oogen Zion;
Dan gloeit , dan klopt mijn boezem,
En 'k loos alleen een zucht.
Zaagt gij niet menigmalen ,
Daar 'k aan uw zijde ging ,
Mij staamlend tot u spreken? ..—
Uw bijzijn about mijn mond.
Acid

175

A AN CHLOe.

Ach! wat al folteringen
Gevoelt mijn ziel om u !
En gij spot met mijn. liefde ,
—En lacht mij vriendlijk a n! .
0 dierbaarste aller maagden
Gebiedster van mijn hart!
Sluit toch voor mij uwe oogen,
Eer ik geheel bezwijk' !
(1780).

VREEZEN EN HOPEN.

N u eens vreezen, dan eens liopen,
Zoo rolt vast mijn leven heen.
zie ik een gunstig blikje
Wijken voor cen donkren nacht.

Soms

» 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 henen donker,"
Zegt de hoop, — » maar menigm
» Brak op 't alleronverwachtste
» 't Licht door al dat duister been.
Finis! al die twijfelingen
Runt gij , op an oogenblik ,
Uitmijn' droeve ziel verbannen ;
Zeg slechts: — dat gij

mij bemint!

(r780).

* * *

V reugde van mijn !even,
Meisje , dat ik mill!
Vocdt nw kloppend barrie
Ook voor mii cell \Tonic ?

Ja,

*
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Ja , uw oogjes tuigen
Dat gij mij niet haat;
'Uwe lieve lachjes
Wekken niijue hoop!
0! hoe welgelukkig
Zouden wij niet zijn,
Zoo de band der liefde
Ons te zamen bond!
Zie , mijn levenswellust !
'k Zie een paradijs ,
En u in het midden
Als eene engelinl
Zie mij, aan uw zijde ,
Met een dankbaar oog
Naar den Hemel staren, —
'It Zie den troon van God! • ..
'k Zie ons beiden knielen
En oils paradijs
Wordt een mime tempel ,
Gode toegewijd.
Bind ons zaam, o liefde!
Ons vereenigd. hart
Zal alleenlijk kloppen
Voor den dienst van God.!

EEN FRAGMENT.

G

elijk eel! reiziger,, die in een woestenij
Gansch hooploos ommezwerft, en nergeus p ulp kan vindeu,
Aileen een flaauwe straal van 't lieb.t der hope ziet, —
Zoo ben ik op den weg van mijn angstvallig leven.
Sons zie 'k een enklen blik van hoop in mijne ziel
Maar straks verdwijni die glans voor donkere 'unwarswolken ;
Dan dreigt een bliksemsehicht mijn angstig hijgend hart , —
Dan doet een dondcrslag mij siddrend nedervallen.
Hemel! dat uw guest nujn aaklig pad veriicht'
En mij het zalig veld tier

rude due thiLISCILULINVC11
/let
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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 to wreede min!
Gij spreidt ow duister fibers op mijne weenende oogen!
Ach! had ik Fillis nooit zoo teederlijk bemind,
li. Zou Tangs 't bebloemde pad der guile blijdschap loop= !

AAN FILLIS.
Gij zult , mijn liefste Finis!
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 ,
Dan zult gib waardste Fillis!
Een zacht en suizend windje
In 't ritslend loover 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 afzijn ,
In eenzaamheid, zal zuchteu.
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!

AAN MIJNE FRANCINA.

I k .zit bedroefd , in 't eenzame , opban gelid
Miju linkerhand schraagt mij het
M

mijn kamer ;
hoofd ,

Alija
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AAN MIJNE FRANCINA.

Mijn regterhand is vaardig om to schrijven,
Terwijl ik peins op een droefgeestig lied.
o Droevig lot , dat ons zoo lang verwijdert!
'k Verwensch, om u, to dikwerf mijn gevoel.
't Bezit alleen van u, mijn dierbaar meisje!

Zal al mijn vreugd na zoo veel droefheid zijn!
Wanneer ik denk, hoe 'k , op dien laatsten morgen ,
Aan uwen lials met schreijende oogen p ing, —
Den laatsten kus v. op de lippen drukte ,
En sprakeloos nit 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

Vlissings muren,

Of ik u zelv' nog op (lie muren zag!
't Is of mijn geest die uitgestrekte ruimte

Van land en zee, die ons gesclieiden houdt,
Met anen .wenk , met cdoen blik vernietigt ,
Mij door de 11161 war in owe armcn voert.
Naar ach! hoe dwaas, hoe krachtloos is dat willen!
Ondanks mijn ziel, — 'k blijf bier in eenzaamheid,
1k tel bedroefd 't getal der trage maanden ,

Die 'k zonder u bier nog doorleven moet!
Hoe menigmal ga ik , in mijn gedachten ,
Nog aan uw zij , langs 't aangename veld!
Dan zit ik nog in schaduw van dat haagje ,
Waar ik met u zoo_ dikwijls hob gerust.

AAN

FILLIS.

M ijn verbeelding, door't verlangen, door de hoop voorui tgevoerd ,
Brengt de tranen in mijue oogen , — heeft rnij ' t minnend hart geroerd.
'k Zie u reeds , mijn dierbaar meisje ! 'k zie u als mijn bedvriendin ,
'k Stnaak alreeds (le zoete vruchien ouzel . zaalge huw'lijksmin

1.

'k Zie u zitten aan mijn zijde , op den malschen klavergrond;
,k Zie met u de stale schoonlicid van den schoonsten avondstond.
'1 Zie nog meer : — ik zie een

Nv i c li t j e

dartlen op ow lieven schoot ,

Dat, door zijue teedre lonkjes , 't Your van onze min vergroot.
'k Voel
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AAN VILLIS.

'k Voel alreeds den zachten balsem der vertroosting in mijn hart;
'k Zie u deelen in mijn rampen , — 'k zie u schreijen OM naijn smart.
Maar,, wanneer de guest des Ilemels hare hand voor ons ontsluit ,
Timken ook de vreugdetraantjes u ter lagchende oogen uit.
o Mijn Fillis! 'k zie die traantjes , — kus ze van uw wangen af,,
En ik dank den God der menschen , die mij mijne Fillis gaf !
Zal mijn smaldeel op deze aarde nimmer 't lot des rijkdoms zijn;
Aan uw zijde, lieve Fillis! wordt mij 't water zelfs tot wijn.
Maar,, mijn Fillis! is mijn noodlot u niet tot een ongeluk?
Zult gij niet van droefheid kwijnen , wen gij deeltinmijnendruk?

o Mijn Fillis! ieder traantje, dat door droefheid u ontvliet ,
Wordt een schicht, die 't felle noodlot mij door't krinipend harte
(schiet.
Fillis ! zult eij dan niet denk en : » ach , had ik hem nooithemind!''
Daar ge , in plaats van loutre vreugde , niet dan bang e droefheidvindt?
o Mijn -Aieve! ken uw minnaar ! zie , wat toekomst ons verbeidt ,
Eer een eeuwig knagend wroegen u het teeder hart doorsnijdt:

VRAAG EN WEDERVR NAG.
IA aatst kwam ik bij mijn meisje ,
Ilk zag in hare oogjes ,
En vroeg met guile rondheid:
» Ei zeg mij , liefste meisje!
» Bemint ge ook 't Vadeiland?"
Zij drukte toen Naar lipjes
Al bevend op de mijne,
Fen traantje blonk in 't oogje ,
En nu spunk zij al zuchtend :
» 'k Min ook het Vaderlandr
!let hart sloeg mij nu sterker,,
1k kreeg den cooed tot sprelen :
» Aehl mint gij 't Vaderland ,...

a Zoo u ziju val. aan 't hart gaat,

M2

» Laat
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VRAAG EN WEDERVRAAGe
» Laat mij clan voor u vechten!
» Ach! schilderde uw verbeelding
» U levendig die

eere ,

» I tie 't teeder hart veredelt ,
» Dan dacht ge ook : » welke vreugde!
» » lk heb een held tot minnaar!"
Ja zelfs, zoo ik moet sterven ;
» Wanneer een gloeijend lood eens
a De sterk gespannen spieren
» Met snelle vaart mij doorsnijdt ,
» Of

's vijands staal mij ombrengt;

» Als men u eens komt zeggen :
» » Zijne oogen vlamden wrake ;
» » Nog dreigend zonk zijn vuist neer,,
» » Maar ook zijn laatste adem
• » Was zacht, en zuchtte : Doris!" —

» » Bedenk dit eeus , en spreek dan !"
a 1k denk niet gaarne aan sterven ;
a Maar dit mogt ik wel weten:
» Kan de

eer dan ook beminnen?"

DE LIEFDE.

H oe dwaas is toch de jeugd!
Een oogenblikje vreugd
Koopt zij al menigwerf voor duizend droevige wren;
Daar zij de rampen tart,
En , met een moedig hart,

Niet gevaren leert verduren!
Niet ? —
De min is immers iet ,

Ter liefde van een

Wat zeg 1k? van een

Dat ons de grootste vreugd op aarde kan bewerken!
Zij voert den sterveling,

Uit

zijnen engen Lring ,

Op viceglen van gevoel , in 's hemels ruime perken !
Opregte mixt versmaatit
De schrapi fje eirubaat ;
Z

DE LIEFDE.
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Zij kan aan 't edel hart een nieuwe grootheM geven.
la , vaak is 't laag gernoed ,
Bezield door heuren gloed,
'Tot eenen hoogen kring van edelheid verheven.
Zij staat wel vaak 't gewoel
Des wreevren nijds ten duel ;
De 'aster 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 ems de last des leeds heur boezem zwoegen ;
Zij schept weidra weer lucht
En staakt haar droef gezucht,
Want ze is zich zelve een bron van 't zuiverste genoegen.
Ja , liefde! gij alleen
Schenkt de eelste zalighan.
Het hart, dat u niet ke p t, kent geen volmaakte weelde.
Gij zijt de ziel der vreugd ,
De zuster van de deugd;
Gij haat den sterveling , wien grove wellust streeldc.
Gij leidt Demetas in
Bij zijne hartsvriendin ;
Dan lacht de zuivre vreugd bij elk van zijne treden.
Naauw hoort hem Rozemond,
Of , op dienzelfden stood ,
Ontmoet zij haren vriend met duizend teederheden.
De schoone bloost en lacht,
En drukt den minnaar zacht
Het zegel hewer min , herhalende , op de lippen.
Hij stamelt , streelt en kust,
Daar ze in zijne armen rust,
En 't schijnt , of hem de ziel ten boezem uit wil glippen.
Hoc ras vervliegt de tijd! —
Eerie onuitspreekbre spijt
M3
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DE

LIEFDE.

Is op het aangezigt van 't jeugdig paar to 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 andermaaI op haren boezem neder! —
Zij brengen al 't geneugt
Der reeds genoten vreugd
Door 't zwijmende galls in hunne zielen weder. --,
Dan, eindlijk gaat hij voort,
Terwij1 hij 't laatste woord,
Versmolten in cell' kus, op haren mond doet kleven.
Schier levenloos en stow,
Zict hij gedurig om ,
En wordt bij elken 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 wear haar zoet geklank , voor zijn' verwarde zinnen.
Piu drukt hij haar de hand ,
Die door de liefdc brandt ;
Dan stamelt Rozemond : n ik zal u ceuwig minnen !"
.......!..........

Pat dit verfijnd vermaak
Een sombre wijsgeer wraak';
Of , dat een aterling 'iiju' 7uiverheid verbaster' ;
Dc vruchtenrijke deugd,
Gevoed door doze vreugd,
Schiet in hct jeugdig hart haar wortels des to vaster.
De ziel wordt uitgebreid ;
't Gevoei der raenschlijkheid
Word!,

DE LIEFDE.
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Wordt , in ' t verliefde hart, nit teederheid geboren.
Wie waailijk mint , — is vrij :

Geen vuige slavernij
Der ondeugd zal de rust diens minnaars ooit verstoren.
Ja , liefde! gij alleen
Schenkt de caste zalighee'n!
'k Zal u steeds in mijn dicht de vreugd des /evens noemen ;
Terwij1 de blonde jeugd
Den invloed van uw vreugd ,
Als 't allereelst geschenk van 's hemcls guest, zal roemen.
CONCORDIA RES PA.RVA.E CRESCUNT.

H

et spann' vrij alles zamen ,
Om ons, mijn schoone Falls!
In onze min to stores :
Mijn lief! wij triomferen ,
En spotters met de woorden
Van alien, die (ins dreigen.
Mijn lief! wij triomferen,
Omdat wij door de Liefde ,
Met onverbreekbre banden,
Op 't naauwste zijn vereenigd.
Mijn Finis! door 's Lands Eendragt
Zien wij de steden bloeijen ;
De kleinste maatschappijen
Den grootsten vijand dwingcn.
En , blijven wij eeudragtig ,
Dan zullen wij , mijn Fillis!
Ook immer triomferen !
A. A. N DE MI N.

V

oorhenen was ik vrank en vrij ,
Maar nu zucht ik in slavernij ,
'let minnegoodje kluistert mij
In zijn fluweelen boeijeu.
ivi 4

Sums

AAN DE MIN.
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Soms wordt de felle smart verligt
Der slaven van het minnewicht i
Maar ach! men ziet, uit mijn gezigt,
Steeds hoe de tranen vloeijen.
Ja , 'k wil uw slaaf zijn , kleine God!
Maar Beef mij dan een draaglijk lot,
Schenk mij een ruimer vreugdgenot ,
Of — via mij straks ontboeijen!
Z A. N G.

Hoe blijft mijn ziel al weder hanger
Aan 't schoon van uwe albaste wangen !
Het purperrood, o Rozemond!
Dat op uw lieve kaakjes bloeide ,
Of wel uit eedle schaamte groeide ,
Dat heeft mij deerelijk gewond.
lk ben verrukt op 't zoet gezigt
Van 't schoone , goddelijke licht ,
Dat nit uw oogjes straalde ,
Vermits uw zoete zoetigheid ,
Doormengd met glans en heerlijkheid ,
Op mij ter neder daalde i
Toen gij laatst aan de zilvren broil ,
Voor 't steken van de raiddagzon ,
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, waarmee de zilvren vliet
Al zachtjes langs den oever schict ,
Die schepte zijn behagen,
Pat hij zoo'n overschoon goclin,

voedster van de zoete min ,
Mogt op zijn boorden dragen.

En

IT
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DE LIEFDE.
Niet immer is de vrolijkheid
Op 't aangezigt der ruin te lezen:
re traantjes , die ze uit droefheid sehreit ,
Misvormen vaak haar minzaam wezen.
Ileur glinstrend oog, heur guile lath ,
De lieve blosjes van haar waugen,
Haar zachte stem, haar zoet gezag ,
Waarmee' zij zielen houdt gevangen ,
Hoe ras verflaauwt dit al , en kwijnt ,
Wen haar de zware zorgen drukken, —
Wen zij , door kwelling afgepijnd ,
Voor 't slaan der rampen near moet bukken !
0 Liefde! waar' de vrolijkheid
Hier itnmer in uw oog te lezen :
Deze aard', waar zelfs de blijdschap schreit,
Zou ons wel ras een hemel wezen.

HET UURWERK,
Ja, 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 be F aalde ,
Met ongeduld verbeide,
Dan draait die kleine wijzer
Met zulk een groote snelheid,
En teekent mij het uurtje ,
Dat mij bij u moet voeren,
Zelfs eer ik 't nog verwachtte,
Maar luister Bens, miju meisje i,
Dit is nog wet zoo aardig!
M5
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HET UURWER K.
VVanneer ik, vol van liefde,
Gezeten aan uw zijde ,
U minnelijk ombelze ,
En ik op uwe Hiles ,
Uw lieve rozenlipjes ,
Celiik een bije kleve,
Dan is slat aardig uurwerk
Veel trager dan de tijd is.
Dan zegt gij : rift's bet uurtje!
Dat ons gebiedt to scheiden i
En — tot miin groote blijdschap,
is 't op mijn gunstig uurwerk
Meer dan eerie ure vroeger. —
Min' Fillis! zulk een uurwerk
Zou ik voor al de scbatten
Der wereld niet verkoopen!
Maar,, lief,te! ke p t gij 't wondor
Nu nog reel regt begrijpen?...
1k zou voor 't naaste denken, —
Maar — bond dit toeh verborgen! —
Ik zoo voor 't naastc denken,
Pat, door bet groot vermogen
Per gocId.elijke Licfde ,
Mijn uurwerk is betooverd.
\Vat ben ik aan de Liefde ,
Voor deze tooverije,
Al dankbaarheid versebuldigd!

A AN

FILLI S.

- ). allerliefste Fillis!
MT
Hoe worden wij gefolt,:rd I
Hoe (klikken oils de zUrgen!
Maar — laten wij , mijn nieisje
Wanneer wij , in bet eenzaam,
lilkander ce ps ontuweten ,
`Foch

AAN FILLIS.
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'loch alien druk vergeten!
En laten dan die stonden
skan kusjes en aan lachjes
Geheel en al gewijd. zijn!
Hoe minder wij de rampen
Des levens overpeinzen ,
Hoe minder zij ons drukken.
Ilet voegt alleen der grijsbeid,
Te weenen en te zuchten
Maar %past der blonde jeugd weer,
Te lagchen en te kussen.

A A.N DE INTINAN.

Lach nu, mane! lads nu vrolijk ,
Lach mij van uw transen toe!
Zij , het meisje dat ik minne ,
Zij , o mane! haat mij niet.
DikwijIs als ik, aan Naar zijde,
Spraakloos door het bosclije ging,
Schooft ge , o mane! donkre wolken
Voor uw vriendlijk aangezigt.
Zaagt gij dan, o nacbtvorstinne!
Dat ik droef te moede was?
Ja , uit enkel medelijden
Trott gij torn het rouwIleed aan.
Maar lac y , nu voortaan , o mane !
Lach mij en mijn rneisje toe,
Wel in ooze beider zielen,
't Fijnst gevoel der zuivre min!
Spreid den luister uwer stralen
Langs het pad , dat wij betreCn
Want

AAN

1`,IR

MAAN

‘Vant gij spreidt , met uwe stralen ,
Zaliglieden y our ons hart!

AAN Z IJ N

[3,

EISJ E.'

0 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 onuitdoofbren gloed?
Denkt gij ook niet , dat de liefde ,
Wen zij ons to zaarn verbindt ,
Ons ten toppunt van genoegen,
Ons ten hemel voeren zal ?
Geven weinige oogenblikken ,
Die ik in uw bijzijn slijt ,
Mij die zaligheid en vreugde ,
0 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!
(178o).

AAN ZIJNE FRANCINA.

V

vaarwel eeuwig wel! nu moet ik u verlaten !
aarwell
Waarom zou mijne min, voor u, rarnpzalig zijn?

Gij ziet , om mijnentwil, u , van een' leder , haten ;
U baart het zoetste zoet de onlijdelijk.ste pijn.
Die band, die ons verknocht, moet, voor altoos, verbroken!
Ai , span van uwen leant ook alle krachten in! —
Ligt wordt , door 's Ilemels hand, die schendaad nog gewroken;
De Godheid wreekt het leech der onderdrukte min.
0 Lief-

AAN ZIJNE FRANCINA.
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 vieezen,
Gij, die der teerste min de hron ontsloot der smart!
Vaarwel!
ondanks mijn' wil , — nu moet ik u vergetenl
lk 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 ow teeder hart verwinnen ,
Hij doov' den minsten trek van mijn rampzalig beeld!
lk zal, schoon ver van u, u eeuwiglijk beminnen ,
En denken, hoe de min mij eertijds heeft gestreeld.
vaar eeuwig wel! — nu moet ik van u scheijen,
Vaarwel!
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 I
Nooit zij de Liefde u meer een bron van zoo veel druk.
na zoo veel mingey'aren
De Hemel geve aan u ,
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 !evens vindt ?''
Mijn Lier,, dat waardig pand, mij door Natuur geschonken
Mijn speeltuig, dat zoo vaak van uw aanvallig schoon,
En van bet fijn gevoel der Liefde heeft geklonken,
Slaakt, met mijn Iced begaan , nu een' bedroefden loon.
Mijn speeltuig! help mij nu den last der droefheid dragen!
Gij gaaft, in vroegcr tijd , bet leven aan mijn' vreugd.
Help mij, in 't somber wood, mijn aaklig lot beklagen,
Waar ik de rampen zing van mijn veidrukte jeugd!
't Be-
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AAN ZJJNE FR ANCINA.

't Benaauwde hart krijgt lucht , bij 't blozen van de klagteno
Teiwij1 het flaauw gezigt in zilte trailer' smelt.
Mijn Lier! wees mij tot troost : in Hare en Lange nachten,
Wanneer de zachte slaap mijn kwijnend cog ontsnelt.
Vaarwel! --- ik had mijn trouw u , voor altoos, gezworen;
1VIaar 't Noodlot doemt dien eed, en rukt mij van u af.

Ach ! waardste! ik was voor u , voor u alleen geboren,
En 'k zal ock de uwe ziju tot aan bet donker graf.
Maar — denk Diet meer aan mij ; — laat mij in 't eenzaam treurcn!
Smaak gij het zoet der vreugd ; dit past een jonge maagd.
Doch ik , door Iced onazingd , zie nooit dieu iievel scheuren ,
Voor 's aardiijks jongste

licht me aan de oosterkimmen daagt!

(1781).

AAN FILLIS.
Laat mij de laster dreigen,
Laat mij de nijd begriminen;
lk ben voor alles veilig.
Laat vrij de wangunst woeden,
Met grimmige oogen dreigen i
Ik ben voor alles veilig.
Zoo spot, zoo lacht een krijgsman,
In 't wet verschanste leger,
Met 't wooden van den vijand.
Zoo lath ik in mijn' schuilplaats ,
Met 't dreigen van den laster.
En waarom zou ik vreezen ?
lk ben voor altos veilig :
'k Schuil immers, lieve Fillis i
'k Schuil immers in uw hartje ?

(1781.)

AAN FILLIS.
I en wreede onpaslijkbcid heeft mij aan huis gebonden.
drat

heeft niijn ziel al ondervonden ,
Van

AAN FILLI S.
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Van kwelling, zorg en droevenis!
Te meer , daar mijn vertrek zoo kort op handers is.
1k dacht:
zal mij Dog wel gelukken ,
Alijn Fillis aan mijn hart te drukken ;
Maar acli! te wufte hoop! Gij hebt mijn hart misleid;
De bron van mijne vreugd was looter ijdelheid.
Nu, lieve wellust van mijn leven!
Zal u mijn mond geen kus meer geven!
Nu zal ik u, vo 9 r 't laatst, niet druLken aan mijn hart!
Voor 't laatst
dit deaheeld doet niij beven ,
En haart mijn ziel de grootste smart.
Voor't laatst!... voelt ge, op dit woord , ow teedre ziel niet ijzen?
Kan in-11er drocfheid hooger rijzen?
Dan zoudt ge, ow leven lang , ow' minnaar niet weer zien!
o Liefde! doe dit denkbeeld vlicn !
Al mag ik dan van Fillis lippen
Het jongst vaarwel niet hooren glippcn,
Al mag ik harm lieven mond
Niet met een enkel kusje groeten,
lk hoop loch op een blijder stood
Ten teeder wellekom zal al die smart verzoetcn.
(1.82.)

AAN FILLIS,
0 P HAREN VERJAARDAG.

G ij waart slechts achttien jareu ,
Toen ik u reeds beminde ;
Nu zijt gij drieiintwintig;
En Dog, mijn' Hove Fillis
Zijt Gij mijn levenswellust.
Voor u alleen , mijn waarde
Voele ik mijn boezem kloppen,
En altoos zal hij kloppen
Voor U, mijn hove Finis!
Nu wensch' ik u , tniju schoone!
Deu
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A

AN

FILLIS,

Den wenschelijksten zegen.
Ook wensche ik u , mijn Fillis!
— Dit 's 't eind van al mijn wenschen --..
flat eens uw rozenmondje
Mij, na zoo vele zorgen,
Uw,, Echtgenoot zal noemen!
Wenscht Gij dat ook , mijn' liefste!
(j,83.)

AA:N. FILLIS.

Als andre meisjes roemen :
1k heb een rijken minnaar ,
IIij heeft onmeetbre schatten ;
Ilij geeft mij menigmalen
De prachtigste geschenken! —
Dan moet gij, liefste Finis!
Helaas1 dan moet gij zvvijgen.
'Wen andre meisjes roemen:
lk heb een schooner', minnaar,
Geen man was immer schooner.
IVIijn minnaar is de schoonste
Van alle schoone mannen! —
Dan moet gij, liefste Fillis!
Helaas ! dan moet gij zwijgen.
Maar, roemen andre meisies:
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!
Dan kunt gij met haar roemen :
1k heb een teedren minnaar !
Zijn hart is vol van liefde;
Hij ademt niets dan liefde ;
En ik — ik ben zijn alles.
Al E N-
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MENG ELINGEN.
AAN DE LENTE,
1-84.

W aar

hebt gij , o sclioone Lente

Waar hebt gij zoo lang vertoefd?
Alles beeft, met starende oogen,
Biddende , op ow komst , gtwaeht!
Woedend sloeg de Celle Winter,
Op ow veld zijn tenten near —
Even, of hij deze velden
Nimmer wear verlaten zoo!
Woedend greep zijn vuist de stukken
Van het dik , verdubbeld, ijs ,
Smeet, met forsche kracht, de stukken
Door de horst der dijken heen!
Even als een hengst, Wiens woede,
Door 't geraas des strijds verbit ,
Trappelt, brieseht , en, met zijn' adem,
Gramsebap , en verwoesting, blaast
Even zoo stond ook. de Winter,
Blaasde en sloeg den lossen stroom ;
Pie, om zijn geweld te ontwijlen ,
Door de horst der dijken drong!
Lieve Lente, die verwoesting
Ilceft ow oog nog nooit gezien!
Duizend dieren, duizend menschen ,
Wqrden , door den stroom vertvApt!

1 94

AAN DE LENTE.
Zoo vertrapt een vlugtend leger,,
Door een groWer magt gejaagd,
Dikwijls nog een' sterker' vijand ,
Dien 't, in zijne vlugt, ontmoet!
Strenge Winter, hoorde uw gramschap
Dan 't geloei der runders niet?
Hoordet gij de duizend stemmen
Der onnoozle kinders niet?
Lieve Lente , waar vertoefdet
Waar vertleeft gij loch zoo lang?
Gij hadt, met een enkel lachje ,
's Winters grimmigheid verzacht!
Deed u ook zijn woede beven?
Schroomdet gij ow' teedren voet,
Op een aaklig land to zetten ,
Door den bangen stroom vertrapt?
Maar gij kwaamt! —de norsche Winter
Rukt zijn lenten nit den grondi
Trekt, met aarzelende schreden,
Grommend, van uw velden of
Nu zet gij uw lieve voeten,
Op een' zachtbegraasden grond!
Op ow weaken gaan de stroomen,
Nreedzaam , van het land terug!
Uit de sporen, waar de Winter
Zijne voeten had gezet,
Sicken nu de lieve bloerrien,
Lagchend , hare kruinijes op!
Ga niet vlugtig, lieve Lente!
Toef, op dit gelukkig veld!
Wi j
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Wij vergeten , aan uw zijde,
's Winters dolle grimmigheid!
Lieve Lente , zoo de Winter
Weer zoo hevig bij ons woedt :
Kom dan schielijk , lieve Lente ,
Eer hij ons geheel vernielt!

HET ONWEDER.

H oe natuur zoo stil, zoo plegtigl
Het dartel windje kwijnt,
En lispelt, op een triliend. blaadje ,
Zijn' laatsten adem uit!
Geen vogel zingt nu blijde toonen,
Maar zwijgt eerbiedig stil !
De roos , dat sieraad van de maagden ,
Hangt treurig mar den grond!
De dag verwisselt zijn gewaden ,
Voor 't zwarte kleed des Nachts!
De zee kust , labblend , heuren oever —
De gansche schepping bidt!
Daar breekt, uit opgepreste wolken ,
Een felle bliksemschicht!
Daar rolt de klaterende donder! • —
De gansche schepping beeft !
Zoo schriklijk klaterde de donder,
Toen God de wereld sprak ! —

Nog beeft 'de wereld, voor die stemme!
Die schrik is dankbaarheid. !
Daar vaart de Godheid, op heur stormen ,
Door 't siddrend landschap hean !
Hoe beven honderdjarige Liken ,
Gelijk een rillend. riet!
Paleizen stuiven, voor haar wielen,
Als nietig stof, daar heen!
Daar storten trotschgebouwde torens ,
Als smeltend ijs , ter near!
N2

Zoo
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TILT ONWEDE R.
Zoo zinkt uw grootheid , wufte vorsten,
Als God , door donders , spreekt!
Als hij , gewapend, met zijn' bliksem,
Zijn forsche orkanen ment!
Dan werpen de verschrikte golven ,
Haar lillend schuim , omhoog!
Dan werpen zij de zwaarste kielen ,
Als lillend schuim, omhoog! —
Daar lacht, door de uitgewoede wolken,
Het lieve zonlicht weer I
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 weer 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.
Nu durft al 't schepsel haar genaken!
De gansche Schepping juicht!

DE LENTE.
Thans is 't Lente ! thans is 't Lente!
Vrolijk is Natuur!
Thans is 't Lente ! thans is 't Lente !
Alles lacht en juicht I
Planten , bowmen , dieren , menschen,
Alles voelt den gloed
Van bet zuiver vunr der Lente —
Mies leeft en juicht !
Viug-

D E

LENTE.

197

Vlugge geesten , hemellingen,
Dalen nu op de aard,
Juichen , orn het hell der menschen,
Zingen van Gods magt.
Op de vlugge zuidewindjes
Varen zij omhoog —
Lagchend zien zij naar beneden;
Dalen zingend weer:
a is de kernel schoon en prachtig,

» Prachtiger dan de aard?
» Neen ! deze aard, zoo schoon en heerlijk ,
» Is de Memel zelf !
a Mier, dit schoon en statig boschje
» Is een. heiligdom 1
» Hier zien wij opregte menschen,
» Dankbaar neergelnield!
» Ja! deze aarde is u een hemel,
» Dankbaar sterveling 1
a U , die , in bet oog der Lente,
» 't Licht der Godheid ziet!
» Zuivre vreugde , hemelvreugde,
» Lacht op uw gelaat,
» Ms gij bier, 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 lien 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
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DE LENTE.
God der Lente , groote Schepper !
Zigtbaar in Natuur!
Ja! wij zien u, in de Lente! —
Voelen u in 't hart!"
1782.
MIJN WENSC H.

Z o o ik jets voor mij mogt wenschen ,
't Zouden wis geen schatten zijn;
'k Zou niet 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 najn needrig dak vetspreidt.
o! Hoe stil , hoe schoon , h( e vreedzaam ,
Zou, voor mij , dit boschje zijn!
Hoe onschuldig en hoe zatig
Vloeiden dan mijn dagen hart!
ol 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, uitgeb.eid,
Zou, in onze kleene woning,
Ons geluk verflaauwen doen!
En, wanneer mijn schoone dagen
Vrolijk zijn voorbij gegaan,
Hemel, geef me in Fillis armen,
Dan een stille , zachte, dood!
AAN JULIA.

N og langer , Julia , den wellust trouw gebleven? —
Nog langer u vermaakt in ongebonden vreugd?
Nog langer aan de stem der drift gehoor gegeven? —
Ilelaas!... dit is het graf — de het voor uwe jeugd!
Sell!

A AN JULIA.
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Achl waarom schonk Natuur zoo vele aanminnigheden,
Zoo veel bevalligheid aan 't jeuglige gelaat?
Waarom die teederheid , die juistheid aan uw leden,
Wier vorm een Venus yell in schoon te boven gaat!
Wie eert

wie mint u no? — de beste jongelingen
Bewondren wel uw schoon ; doch smaden u in 't hart.

Waart gij der Deugd getrouw , 'k zoo naar ow lierde dingen
En lijden, om uw jeugd , de folterendste smart!
Dan gaf uw lonkend oog aan duizenden het leven.!
Dan zoo de reine vreugd steeds lagchen op uw' mond;
Maar ach!... ow aanblik duet thaw 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 schoone leest!...
Maar neon! uw eigenmin doet owe redo slapen:
Die eigenliefde is vaak der schoonen val geweest!
Een overdreven zucht om mannen te behagen.
Doet menigwerf een slap , die eer en deugd vertreedt !
Wie steeds wil Veilig zijn, moet zich niet roekloos wagon,
De dwaasheid is al vaak de moeder van, het leed.
Neon , waarde Julia! uw zachte wezenstrekken ,
Schoon door de hand der drift fie kennelijk misvormd,
Doen 't medelijdend oog nog du'delijk ontdekken ,
Dat drift op drift ow hart, ondanks ow hart , bestormt!
verbreek die slaafsche boeijen.
keer terug
Niet langer!
Doe ow geweten regt , en volg de stem der deugd :
En , moet ow jeugdig hart door warme liefde gloeijen :
Welaan! — de reine liefde is 't leven van de jeugd!
Bemin! maar laat uw ziel goon dartle vlammen voeden!
Een waardig jongeling bezitte alleen uw hart!
Dit is die zuivre min , die a!1 ,, tegenspoeden ,
Die zelfs den snellen loop der vlugge jaren tart!
Wanneer eeu aaklig bleek de t ozen van uw wangen ,
Een duistre schemering het tintelend gezigt ,
Een stroefheid d'eedlen zwier der leden zal vervangen ,
Dan kent en voeit het hart nog neiging tot zijn' pligt!
N

4
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/IAN JULIA.

Gevoeleu niet alleen! — de laatste snik des levens
Is nog een poging, die de zuivre liefde doet!
1Niet eerder sterft de min! — de hand des doods bluscht teyeus
De kleene levensvlam en heetenliefdegloed.
Itch ! lieve Julia : kan dit u niet bekoren?..•
Gij bloost 1... het is genoeg! uw hart stemt met mij in?
Gij zult het vuur der drift in uwen boezem smoren!
boezem heiligen ten troo p der zuivre min!
Ja! dierbre Julia! houd op natuur to honen.
Betreed den weg der deugd , ofsclioon die hobblig schiju'.
Dan zal 't geweten u met frissche palmen kroonen!
gij

zult de eer der jeugd

uw kunne een voorbeeld zijn.

/782.

AAN CATS.
o p later , al to vaak miskend ,
Van hen , die slechts den schijn vereeren,
Wier oog aan 't ruischend klatergoud
Van ijdle woordenpraal blijft hanger

Gij zijt een dichter der natuur!
De wijsheid heeft u opgetogen t
Gij strooit geen bloempjes slechts : uw hand

Schenkt vruchten, die het hart verkwikken.
De digtste schuilhoek van het hart ,
In dikke donkerheid begraven ,
Is nimmer veilig voor uw oog,
Pat dringt door al het duister henen!
gelijk. een Adelaar,
Geen vlugt , waarvoor ons 't ooge zwindelt;

Gij neemt

Maar drijft, gelijk. een trotsche zwaan ,
hangs 't oppervlak van 't ruischend beekje!
Ike landjeugd vleit

Van 't

zich aan den zoom

vloeijend beekje nedci
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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 yruchten!
Acid waren , in ons vaderland ,
Meer dichters , die uw voetspoor druk ten !
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 boost der

ZWANENBURGEN !

ANN J. LE FRANCQ VAN BERKHEY.
Beroemde

man ! uw poezij

Zoo eel , zoo scboon , zoo vrank
Ron mij voorlang bekoren ,

en vri i ,

Vergun des, dat 'k mijn needrig dicht
Aan u, die Phebus tempel sticht ,
Eens vrijelijk doe hooren.
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.
fie regt prijkt gij met zulk een kroon
Liw' Vaderlandschen tang ten loon
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 onhepaalde vingt ,
Gelijk eon arend door de lucht.
Uit 't oog der stervelinigen ,
Tot daar gij aan des hemels trans
Versierd met goddelijken glans ,
Drijft door onmeetbre kringen.
Men zegt , en zou 't wel waarheid zijn ,
Pat, daar ge op d' oever van den Rijn
In schaaw van lindeblaren ,
Gelegen vtaart in stifle rust
Werdt van de dichtgodin gekust
In 't prilste van uw jaren.
En dat gij, sinds dat zalig uur,,
Ontvoiikt werdt door een godlijk vuur
Dat u den hoezem blaakte ;
Dat gij voorts in haar heiligdom

Bij haren kunst gewijden drorn
Heur zuivrc liefde smaakte.
o Mild bedeelde gunsteling!
'41c. I3eschouw u in den ruimen kring
Van Phebus ware zonen ,

d' eersten rang;
uw' verheven zang
iipol van Pindus troonen.

Gelijk een ster van
Gij kunt door

De vrijheid deed u vrank en vrij ,
Op Leydens heuglijk Eeuwgetij,
Tot eer van Leyden dichten ,

Zij -Lave was 't die door u sprak ,
l'er-
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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 heldeu wroet ,
Moge uwen roem begrimmeu ;

Haar pogen strekt u zelfs tot eer,
Zij duikt in 't erode voor u neer;
Dit doet uw glorie klimmen.
Wat kan toch 't keffen van een' bond,
Al bruit, al woedt hij op den grond,
Den vluggen arend deren?
flij , boven al het aardsch gewoel ,
Stijgt naar de zon , zijn eenig doe',
Op onvermoeide veeren.
Zoo weinig heeft die twistharpii ,
Vermogen op uw poezij ;
Haar woelen kan niets baten ,
Le Francq! gij zingt het monster stom,
Het moct voor u het heiligdom ,
Der eedle kunst yerlaten.
Dat dos nog lang uw zanggodin,
Van Phebus grootsche tempeltin
Heur schoonen zang doe hooren;
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 geschreyeu!
De
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Dc dichtliunst moot met een festoen ,
Van nimmer dorrend lauwergroen ,
Uw beeldtenis versieren ,
Zij sclirijve rond dat kunstafreel ,
Met heur vergodend. dichtpenseel ,

Poe'et der Batavieren.
1779.
DEN HEEREN LEDEN VAN HET GENOOTSC!IAP

DULCES ANTE OMNIA. MUSAE.
K.unstbeminners , wijsheidkweekers , sticliters van de PoEzjj !
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'l
Gunt haar , dat zij soms een liedjen op haar eigen wijze zing', —
Dat zij mede een lauwerblaadje uit uw breeden krans boding' !
Glint, wen zij verkiest to zingen, gunt haar dan een vrije taak ,
Dat geed 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 voor dezaak der ondeugd pleit' ;
Neen ! zij wraakt het woolen, 't hollen van de snoode onbandigheid.
Zij ontsteekt de liefdetoortsen aan bet heilig vuur der deugd,
Drost,langs

Nedrlandsvruchtbre

velden,met de vaderlandsche jeugd.

Fillis blosje , Fillis oogen , Fillis welgevormde lean,
Fillis lachjes , Fillis lonkjes, Fillis zielsbevalliglieen ,
Vergen vaak mijn teedre zangster eenen zachten liefdetoon. —
Dan weer vlecht zij deugd en wijsheid eenen frisschen lauwerkroon.
Zij, verliefd op heldendaden , zingt in stamelend gedicht ,
Hoe, voorNederlandsche fierheid,'s vij ands dolle trotschheid zwicht.
'tSchoon der Lente , 'tzoet der vriendschap , al de luister der natuur
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Geven dikwerfaanbaar zangenhouding,schoonbeid,kracht en vuur.
Gij , beminnaars van de Dichtkunst I staat haar deze vrijheid toe ,
Gunt, dat mijne jonge zangster harer neiging hulde doe !
Krasthaarspeeltuig onder' t zingen, geeft het soms een'valschen toon ,
Mist zij dikwerf in haar zangen 't waar' verbeven , 't regte school' 3
Gij ,
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Gij , gewoon aan 't snarentokk'len , vast in allerhande maat,
Zult mijn teedre zangster leeren ; hoe men fiks de citer slaat.
Ware vriendschap,die de zwakheid van haarvrienden ondersehraagt,
Zal, wanneer haar zang de blijken van haar onvermogen draagt,
Met een guile hand die feilen heelen ; dekken voor 't gezigt,
Geven aan haar tafereclen beter houding, schooner Licht. —
Kunstbeminnaars , wijsheidkweekers , steunsels van de Pazij!
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,deugd en wijsheid,noeste vlijt enblanke trouw,
Staan ten dienst der Zanggodessen , in haar statig kerkgebouw.
Wee den broeder,, die haarkieschheid met cen vuilen zangverveelt !
Die een laf en schendig deuntjen op haar marmren drempel kweelt
'Wijkt, ontaarden! deze tempel is een waiver heiligdom I
Dat wanneer zij aan wil heffen finks uw zangster hier verstomm' !
Maar , gij edlen! die uw zangen op de leest derbraafheid schoeit ,
T-loudt het oor der kunstbeminn'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 MEJUFVROUW F. BAANE.

U w minnaar , in den bloei in 't frischte van zijn dagen
Is dan door 't forsch geweld des doods ter neer geslagen!
o Ramp ! men wachtte u reeds voor 't heilig echt-altaar;
De blijdschap spande al vast de gouden Citersnaar,,
O rn op uw huwlijksfeest cen' juichtoon to 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 , stank het treuren ;
De rede moete uw ziel uit 't stof der droefheid beuren!
De godsdienst doe u zien, dat 's werelds Opperheer
lo-'t al der menschen doen naar zijnen wil regeel'.
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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 zeiv ' den sterveling behoedt!
x780.
AAN DEN HEER BUSKEN
BIT DEN DOOR ZIJNER, VOLWASSEN DOCIITER.

W en% 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 natnur,
Ontroeren Naar 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 Rede 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,
» Betooverd 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! —
Gisj Busken! wien de wreede .dood,
Een dochter heeft ontrukt ,
Een dochter aan Wier lieve jeugd,
Uw lust en !jade hing;
De
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De Godsdienst heart uw zuchtend hart,
Met heure hand ornhoog!
Zij giete balsem in uw
En sta u immer bij !
Zoo roepe uw hart der Godheid toe:
»Uw wil is mij een wet!"

AAN B. B.

H et lust mij thans, mijn vriend! gij moet mij niet belagchen!
Dit kwetst , zoo als gij weet, onze eigenliefde ligt; —
Het lust mij thans mijn Nymph een briefjen af te pragchen,
hi rijmend, zuiver klaar, helklinkend heldendiclit!
'k Ben redelijk gezond ;

gij zult niet erger wezen , —
maar! eer ik dit vergeet,—

Dit wenscht mijn gansche ziel
flat gij mijn laatsten brief niet
Dit baart mij , bij

Jupijn

punctueel kondt lezen,

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, bij mijn keel , nog op geen vierde klaar!
Ze is

aan mijn ziel gerigt : en dat is gansch geen gekken!
distinct, naar welk een landstreek zij

Ik vraag haar heel

Wanneer ze uit mij verbuist, zal denken been te trekken?
Wanneer zij allereerst haar' intrek nam in mij? —
Of zij in vroeger tijd een bond 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 ezen?
De beste wijis verschaalt bij 't overschenken ligt !
1k kan in mijne ziel geen zweem naar Tasso lezen,
En ecliter! 'k maak sointijds wel eens een kroupel dicht!
Voorts vroeg ik aan mijn ziel , in welle mijner leden
Zij hare woonplaats heat? in oogen, neus of maag?
Dan
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Dan of raj soms verhuist van boven naar beneden?
En , zoo 'k mij niet bedrieg , is dit de zwaarste vraag
ode worden,

Maar, van mijn ziel genoeg! dit moet een

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 rnaat.
No nog een woord of twee van huisselijke zaken!
a Hoe staat het inert Hebreeuwscli?" dat is zoo wat—zon wat!

Aleph maken ,
Gimel schier gevat.

Ik kan reeds, voor de vuist, alleen , een.
En 'k heb het raar figuur van

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 allernicuwste drukkent
II lees van blad tot Mad, doch vindt geen Barbara ,
Celarent , _Darii, of ferio — of... 'k heb vergeten
Hoe de andre namen zijn ! dit malt mij watbevreesd!
heeft

Sint-Judas dan der duivlen naam geweten?

En echter is de man bun grootste vriend geweest!
Doch, schoon 't der dood geviel , mij morgen te doen sterven
In weerwil van den nijd en 't lasterend gemor ;
'k Zoo loch op mijne zark dit roemend schrift verwerven

Hic facet BELLAMY ERASMO doctior.
's imrners eer genoeg? wat kan ik meer verlangen?

Dit

Men zoekt de glorie wel , maar juist geleerdheid niet!
IVIe 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 : a wilt gij naar glorie dingen
» Volgt grooten BELLAMY naar 't blinkend ecrekoor !"
Nu bob 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!

heeft voor u ook reeds te lang geduurd.

i bis, non plus ultra!

'k zal geen regeltje moor schrijven,

Dan dit, waarin ik zeg, dat ik ow vriend zal bleu!
Y82.
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EEN FRAGMENT.
2 t Was op een' schoonen Lentemorgen,
Dat Febus in ziju Tuinhuis zat,
Daar hij , in stilte , buiten zorgen ,
Zijn boterham met knapkock at;
Hij had 't ontbijt nog naauwlijks binnen,
Toen hij het Meisje bij hem riep,
Dat doorgaans , om den tijd te winners,
Op 't zoldertje van 't Tuinhuis sliep.
Chariot! ik heb een drooge lever ,
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 1 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 smile vlugt verloor.
Intussehen zat Apol te lezen ,
In Juffer Ciio's Almanach :
Hoe! zei hij , met een vrolijk wezen,
Wat zie ik.? is het Heiligdag ?...
Maar fluks kwam weer Charlotje binnen ;
Mijn Heed het Compliment weerom
Van al de negen Zanggodinnen!
Doch , 't geen ik u maar zeggen kom
Is , dat Gij , over an kwartiertje ,
Het gansche boeltje hier zult zien ;
Dat Juffer Clio u een liertje
Van eigen maaksel aan zal bien!
Wel zoo ! zei Febus, dat 's een levee!
maar , eer gij vertler gait,
Gij moet

EEN

910

FRAGMENT.

Moet gij mij eerst cen borrel geven,
Het North mij anders wat te laat
Apol wreef lagchend in zijn handen,
Terwij1 Chariot de borrel schonk.;
Die hij nog naauw in 't glas zag branden ,
Of fluks het glaasje ook ledig dronk.
Haal schielijk , eer de Suffers komen
Mijn alledieste staatsiekleccl;
En , als 't ontiiijt is weggenomen
Zet dan

de kelkjes maar gel eed !

't Leed ook near weinig oogenblit ken ,
Of alles i.vas reeds kant en klaar. —
Terwiil Chariot zieh op ging schikk.eu
Drouk hij een. kelkje Keulenaar.
Daar kwam de stool. —
Zanggodinuen!
Zei Febus wat mag mij geschi6n,
Dat ik de hove Zanggodinuen
Hier bij mij , in den thin mag zien!
Zijn al de Dames nog welvarend?
Maar ja! ik zag het reeds van ver,,
Gij kijkt veel scherper zelfs dan de arend
Van Grootevader Jupiter !
Na leder een had plaats genomen ,
En Febus in zijn krukstoel rat,
En Erato heur jongste droomen ,
Op 't geestigstc , verhandcld had ,
ZeI Febus: hebt gij van beneden
In kort geen wigtig nieuws gehomd?
Thalia zei : ik heb op beden
Een allerwigtigst nieuws gehoord!
Doch 't eischt nog nader

confirmatie,

Maar , zoo bet nieuwtje vaar mogt zijn
't Zola zeker,, voor der menschen
Eon allerwigtigst nieuwtje zijn!

Natie ,

35! vie! Apollo in de rodeo ,
Gij spreekt yoorzeker you dien man,
Die
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Die houten letters heeft gesneden
Wearmea hij vaardig schrijven kan?
Ja, Dames! deze kunst to prijien
Naar eisch , is zelfs voor mij to maar!
De man zal mij de gunst bewijzen,
Van mij een zuiver Exemplaar
Van mijn Gedichten , te bezorgen ,
In een mahoniehouten band; —
wacht van (hag, of overrnorgen,
Den Beurtman bier uit

Nederland.

Apollo had nog Inpf, r gesprelen ,
Zoo Lotje, door onachtzearnheid,
De keulsche kruik niet had gebrok en....
Wet bagel, schcelt die domme meid!
Men ken geen wood met ruste si)relen!
Dear ligt mijn schoone kruik nu wear!
En ligt komt in geeu veertien weken
De Schipper bier nit

Keulerc NVC(1'

Godinnen! 'k zou ter cer van Koster, —
Zoo hiet de vinder van die Kunt, —
Een Dichtie

IN EEN I/EVIGEN AANVAL VAN HET
VOETEUVEL.
(a

J

la F
_ ocquen,broch.)

a, kon ik met miju speer dien dollen reus verwinnen,

Geloof mij, 'k zou terstond met frisschen mood beginnen;
1k riep ga eau eon kant , of 'k vel u straks ter neer,
Want niemand kan bestean voor mijn geduchte speer.
Maar dat verwenscht gcdrogt , dat duivelsch generatie

(Ut a€t DON QuicHoT) is,

hij

vorst Pluto's gratie

Onkwetsbaar voor do kracht der wapenen.
Pus decht ik

Misschien —

zal de kreng voor mijne viocken

1k vloekte ; maar vergeefs.

» o Jonkvrouw van mijn hen!

» Tohozo! zielsprinses! Bel) me(Aij met mijn smart!
On
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» Het vuur van ow gezigt, de bliksems van uwe oogen,
» 't Al dwingende geweld van uw geducht vermogen,
» Waarmed gij tijgers boeit, en fere leeuwen tcmt ,
» Den regen in de lucht tot harde bagels stremt ,
a Wanneer gij zulks beveelt, — laat dit zich al vereenen ,
» En jaag bet

podagra naar 't hol des afgronds henen!"

Dus bad ik, niaar vergeefs : 't zij , dat de juffer sliep,
Of dat zij door den wind wat al fie schielijk limp ,
En mij niet hooren kon , — zij scheen mij niet to hooren,
En 'k wilde,

en chevalier, het meisje niet verstoren.

HET PODA.GR A.

H

eer KLEYN ! waar zal 't in 't eind met BELLAMY nog henen?
Het aadlijk Podagra knaagt mij 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?
Geloof 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 KLEYN ! uw vriend heeft geen manieren,
Om dit kleinzeerig ding naar regten eisch te vieren.
't Bezoeke een KLOPSTOCK of een WEIszu!... maar bij mij
Is 't als de vrijheid in eon 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 to onderwerpen aan den adelijken wil.
Maar waarom !weft natuur mij dan een ziel gegeven,
Die de eedle vrijheid mint , — die in geen dwang kan leven?
Hoe 't zij : ik weet bet niet! Maar dit, d it 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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H

oe zal ik u nu noemen ?
Een' lieveling van Themis?
Wel ja! dit is de mode!
Welaan! mijn jonge zangster,
lieschrijf dan cerst den tempel ,
Bier statige , Godinne! —
De grootste harer zonen ,
Hij heet JUSTINIANUS ,
Moet bij het altaar pronken! —

Corpus Juris,
— Maar dit zult gij niet kennen , —
Dan moet gij 't Corpus Juris ,
Dan moet het

In marokijn gebonden,

Verguld op plat en snede,
Ook op het altaar leggen. —
En dan

mijn lieve zangster!

Vereenig al uw krachten! —
En dan moet gij beschrijven,
[Joe Themis haren priester
Den jeugdigen VAN IIEMERT
Ontvangt in haren tempel. —
Zing dan, op hooge toonen ,
Hoe hij nit 't

Corpus furls,

Pat heilig boek van Themis,
De wijsheid weet te garen!
Zing dan, hoe moeder Themis,
Den jeugdigen VAN IIEMERT
Omhelst... maar hoe mijn zangster!
Hoe lacht gij nu zoo honend ?
»Ik ken geen moeder Themis!
a Geen Z0011 JUSTINIANIJS

Wat is een

Corpus Juris?

a En moest ik hiervan zingen?
a Neen licvcr wil ik zingen,
03

» Hoe
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»Hoe jeugdige vAx HENURT
»Zich voor 't altaar der liefdc:
Niet met JUSTINIAMJS
a Niet met een

Corpus furls ,

» Ook niet met naoeder Themis
» Maar met een jeugdig meisje
Voor eeuwig zal verbinden !
a Dan zing ik van de liefde !
» En wat is meerder edel?
a

Een kusje van een meisjci,

» is edeler en zoeter,
4,

Dan duizeuden van Themis!"

Wel foci ! mijn lieve zangster!
Wat moot ik no beginnen?
Mijn vriend! zij is onwillig!
En wat vermag een dichter ,

In weerwil van zijn zangster ?

TEGEN DE ANTIDUVELIANEN.

L aat elks gevoelen vrij, doch ik wil niet gelooven,
Dat bier de Duivel thans zoo weinig invloed heert!
Daar zijn er zelfs , die hem van al zijn magt berooven
Zelfs twijilen, of er ooit een duivel beeft geleefd!
1k heb een sterk bewijs — en 'k meen 't ook echt to wetenf
Daar zijn, dit is bekend, bier in ons Vaderland,
Sinds een" geruirnen tijd , wel duizenden Paten,
Podten?"... nu dat

's well zoo leder in zijn' trant!

Die Heeren merkten ras:

zoo man voor man niet lukkeu;

De natie , schoon zij joist zoo naauw altijd niet zag,
Onidekte , nu en dan, een beer of twee op krukken,
En dan ontstond alom een schaterend. gelacli!
De Duivel, hij zal best toch zijn belangen weten,
Hij been gewis dien stap niet zonder plan gedaan!
De Duivel kwam dan eens bij Brie van die poeten
u sprak in zuiver rijrn aldus do heeren aan ;
9 Het,

TEGEN DE ANTIDUVELIANEN.
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» Het is alleen uit liefde en achiing voor de heeren ,
» Dat ik alhier verschijn , getroiren door uw leed!
»Nooit zal bet domino y olk ow 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 l y olk, toch nimmer een voor een!
»I'slaar als gij zamen zijt , zult ge ieders oog y elblinden ,
a Dan wordt gij, eer ge 't weet , de lust van 't algemeen!"

De heeren bogen zich — de Duivel was verdwenen:
En straks werd broederscliap bij broederschap gesticht,
Men zag, aan alien kant, die vrienden zich vereenen,
En al wat rijnibaar was , werd met een vaart bedieht !
No ziet de podzij zich van haar' glans berooyen :
Men gaat haar trots voorbij , en ziet haar spottend aan ,
Maar 'k geef den moed niet op — ik blijf loch nog gelooven
» 't Geen uit den boozers is moet schielijk weer vergaan?'
1785.

IN DULCES ANTE OAINIA. MUSAE.
(E en e poorzegging.)

Thans leven duizend Dicliters
Hun Vaderland ter eere!
Natuur, nicer mild dan. immer ,
Vormt ieder schier ten Dichter.
Wat durft de grijze aeloudheid
Op curs' ITOMERUS roemen ?
! run schaarsche glorie !
Sled' ts
Vaderland! uw glorie
Elicit titans oneindig hooger
Dan die van. 't oude Grieken!
Maar,, ach ! wat is 't rnIjn zangster?.
spreek op, ik luibter,
Na tweemaal vijitig jaren
))Zal , van de dui'z,end DichteLi

04
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IN DULCES ANTE OMNIA MUSAE.

» Die thaw zoo vlijtig rijmen
» Geen enkele meer leven.
» Dan zal men klagend vragen :
a a Had Neerland dan Been Dichters ?"
» Maar over duizend jaren
» Zal nog HomERus leven." !
Is 't mooglijk , lieve zangster! —
Maar zou ik dan ook sterven ,
Ik , die zoo vlijtig rijme ? . . .
0 lieve , jonge vrienden !
Hoe aaklig is dit denkbeeld !
Wij alleu zullen sterven ,
Wij , die zoo vlijtig rijmen !
(so October 1782.)

EEN BENA.A.UWDE DROOM.
» Helaas ! helaas ! Zij leeft niet meer
a Het lieve Rijm is dood !
» Met haar zijn duizend lieve rijmers
» Gezonken in het graf.
» Helaas ! daar ligt de roem en 'ulster
» Der schoone Pazij!
» Juicht nu, ontaarde , lage zonen,
» Verachters van het Rijm!
» Nu kunt gij vrij en eenzaam wandlen
» 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
a Een rijm- en letterkransje vlechten,
» Als Silvia verjaart ?
a Helaas ! nu zal de Drukkunst sterven ;
» llaar hartsvriendin is dood !"
Dien

EEN BENAAU\VDE DR00111.
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Dien treumang hoorde ik duidlijk zingen;
Maar ziet, 't -was in een droom!
'k Ontwaakte , en heil ! mijn rijmgenooten!
Nog leeft Let lieve Rzjm!
0 men! die schoone moet niet sterven!
Dan zag mijn Vaderland ,
En dit verhoede
Welias zijn schoonste geesten sterven!

D E R IS M E R S.

Een stoet van kreuple rijmers
Kwam, op een schoonen. morgen
Aan lusthuis van Apollo.
lie lach van vergenoegen,
Van vleijende eigenliefde ,
Speelde op een ieders aanzigt ;
Zij hadden lieve rijrnpjes
Ter eere van Apollo;
Zij brandden van verlangen,
Orn hunne zoete rijmpjes
Den Dichtgod voor te zingen;
Zij stonden voor den tempel ,
Aan Foebus dienst geheiligd;
Zij pronkten in verbeelding
Reeds met de lanwerk.ransen,
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

Daar
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Daar vlugtten finks de rijnacrs ,
En geen van al die rijmers
swam ooit weer op den Zangberg.

Ach! Zangster ! zou het waar zijn?
o Foebus! zou het waar zijn?...

AAN CALLIOPE,
Op mijnen igaen verjaardag ,

12 AT011eMber.

Crij lonkt me, o Zanggodin , met gunstige oogcn aan,
En knikt het minlijk hoofd, bekranst met lauwerblahn ,
En noopt uw Voedsterling op Pindus spoor te draven;
Gij leidt mij met de hand naar Febus heilligdom ;
'k Volg u schoorvoetende, daar ik van verre een' drom
Van Diehters hunnen Borst zie uit de hoefbron laven.'
Mijn jongheid durft naauw 't oog op zulke mannen slaan ,
Veel minder Bingen naar de onsterfbre lauwerblaan ,
Die zij behaalden door hun grootsche Heldenzangen.
Ai mij! wat steilte is de hooge lielikon!
Hoe blinkt het lauwerbosch door Febus heldre zoo!
Hoe houdt de hooge toon der zustren mij gevangen!
Ei ; kid mij verder langs de stcile heirbaan been;
Laat mij in owe guest naar Pindus kruinen tra p ;
De afgunst poge vrij mijn volgzuebt dan te vvraken;
'k. Stap haar manmoedig in 't vcrmagerd aangezigt
1k 7a1 der helden rocm in ecuwig Heldendicht
Steeds zingcni 'k voel mijn horst door 't edel dichtvuur blaktn.

iLLi

KLEINE STUKJES.
ONDER HET BEELD VAN ZEEUWS.
TIOUBRAKEN ! Heht gij dus mijn' Dichter afgemaald?

Mijn ZEBU -Ws! die vaak mijn ziel voert Haar de sterrekringen !
Hier wordt uw fiksche hand in haren loop bepaald ;
Hij schildert best zich zelf,, door zijn verrukkend zingen.
ECU gotiiijke aandrift heeft mijn' Dichter vaak bezield,

't Zij hij in 't koorgewelf zijn heldenstem liet booren ,
't Zij dat hij met de jeugd voor Hymens outer Inielt ,
Of dat hij de ondeugd uit baar schandhol op wil sporen.
Maar,, doet Joviste hem verlicfde toonen slaan ,
Dan smelt zijn fiere ziel in louter teederheden ,
Dan lonkt de Mingodes mijn Dichter zelve aan,
Dan volgt bevalligheid zijn zangster op de schreden.
1k kus eerbiediglijk zijn immer zoeten loon ;
De Kunst uoemt hem altoos

'war goddelijXen zoon.

OP DE AFBEELDING VAN H. Csz. POOT.
Dies de eer van Abisivoud. Roem zijn snaren ,
Hoe hij , in keurig maatgedicht
Zijn landvolk heeft aan hem verpligt !
Apoll' vlccht lauren om zijn haren.
Hoe straalt bet dichtvuur uit zijne oogen !
Zijn Dichtgeest houdt uij opgetogen.

_duelers.
Pit's 't puik van Febus lievelingen!
Wie hoorde ooit zoo cell' Landman zingenp...
Niet vreemd ! Denk , dat ook Febus cent
Eel].

Ossenhoeder is geweest
/111(1-I's.

Pit's NOT (lie in eeii Landman:, h ut
Den Zaugberg door ziju zaugcli slut.
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FOOT.

Anders.
schoone Dichtkunst leeft en bloeit ook op bet land :
Een blijk zij Dichter Poor! wiens geest van dichtvuur brandt.'
De

OP DE BEELDTENIS VAN BENTINCK
(den Held van Doggersbank)
Pit's BENTINCKS aangezigt. Hebt eerbied voor den Held!
Hoe straalt de dapperheid uit zijn manhaftige oogen
Hij zag der Britten vlugt , — 's Lands ouden roem hersteld,
En finks is zijne ziel ter sterren ingevlogen.

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

OP DEN BIDDA_G VAN HET
J. A_ A R 1 7 8 2.
Men is in 't Vaderland verschillend van gevoelen:
Dees wil den Brit te lijf; — die wil den ijver koelen.
flees roept met forsche stem : a Voegt u aan Frankrijks zij 1"
Een ander schreeuwt : e 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 bij Doggersbank.
Een ander vindt dien slag niet waardig te gedenken.
Hoe lang , mijn VaderIand! 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 ANAKREON van Tejos.
Zacht en lieflijk als een windje ,
Pat

AAN
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Dat door de ongesroerde !Alien
Van een jonge scboone dartelt,
Zijn AwAmoris gezangen.

IN HET ALBUM VAN A. SCHULL.
Nu zal zoo ver van een gescbeiden,
Mijn oog u nimmer wederzien!
Maar ans 7 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.
Niet immer is de hemel droevig,
De zon beschijnt ook 't hobblig pad.
Mijn vriend ! erten de gunst der Godheid;
Bewandel rustig uwen weg!
En , als u scherpe dorens sicken,
Misken dan toch de rozen niet !

IN DE VRIENDENROL VAN PROF. J. A. BENNET.
't Onzeker pad des Ievens,
Bewandelen wij alien ,
Tot wij in 't somber graf,
Vermoeid van vreugde en rampen
Eens zachttens zullen slapen ,
Den ganschen nacht des tijds!
Dan zullen wij ontwaken,
Bij 't lichien van den morgen,
Der naadrende eeuwigheid!
floe dan ons lot zich keere ,
BENNET ! ik zie u weder,

Als de Eeuwigheid verrijst.

Sic fractus illabitur orbit
impavidunt ferient ruinac.
EEN
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EEN GEVAL , DAT MEER GEBEURT.
Phileet was, om zijn kunst door 't gansehe land beroemd,

Als 't woord van dichters was, werd hij bet eerst genoenid;
Iiij was de liefde en lust van zijnc landgenooten,
Geeerbiedigd bij het y olk

achting bij de grooten

Docli nicer genoot hij niet! men dacht nict aan zijn' staat,
En 't ging ook met Phileet, gelijk het meerrnaals gaat
Pat y olk, dat beta en loom en liefde liet verwerven ,
Liet, zondcr hulk te Milli, den man van honger sterven! -

DORIND E.
1)

speelgenootjes wijkt, laat mij in 't eenzaam treoren!

Het zien van .mijnen room zou u het hert verscheuren.
o Aaklig tijdstip? wat verwekt gij mij al smart!
Wat is miju ziel bedrocfd!... de wellust van mijn hatt
Is dan tot zulk een ramp en naren druk goltoren!
Heeft dan het noodlot hem zoo wreed eon lot beschoren
Zwijg stil mijn lieveling ! ge ontroert miju aid to veep..
lk neein in uwe smart en in ow lijden decl."
Pus klaagde doze maagd, met de ()nen lint van ii-orn,
liar drocfhcid deed den glans van hare schoonheid tarten
Maar iemand vraagt -vvelligt, wat dos haar ziel vetdroot9
flaar lieveling Fidel brak straks zija' linkerpooL

OP EENE STEIL
o Glinstercnd lichtje hoe blinkt gij in 't oog
Floe trekt gij steeds de aandacht der menschen omboog!

Wat zijt ge op dien afstand tools klein voor 't gezigt,
En ligt zijt gij grooter dan
Pat

glocijeude licht

uchtends de kimmen zoo heerelijk siert ,

Wiens aankomst het bosebje al zingende yiert,
En klagende tjilpt, wanneer het yerdwijut,
En andere streken , dan doze besehijnt,
Poch ge houdt owe waarde 6 blinkende ster!
Verdienste is dierbaar, al hlinki ze van vetZoo zijn ook die mannen, selloon cloister van stand ,
Die wijsheid bezitten, de siersels van 't laud.
AAN
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AAN IEMAND.
Ceen weik van kunst of smaak , of 't wordt ho u gevonden
Naar tie allernicuwste wijs, up 't keurigst ingeboutlen
Uw kas , mijn goede vriend! worth binnen Dort to nein,
• erruil, 't is meer dan tijd, dan Bens uw ledig brein.

ORONT.
» 't Is op mijn woord van eer

dos zweert Oront altijd

ilij Hoeft ook slechts het woord : want de eer is hij seeds kwijt.

DE APEN.
a Filkeen moet nuttig zijn," dit stem ik toe snijrt' vriend
» Maar waartoe of die troop van kleine heertjcs dient ,
Zoo zwierig opgesmukt , hiervoor vind' ik geen ran."
a Wel die zijn de Apen van 't gemeen."

AA.N PULCHERI A.
Pulcheria! 't bevalligst schoon.
Spreidt vrouw Natuur in u ten tools.
Maar, ach! wat kan die gunst u bates). ?
Gij mist de leidsvrouw uwer jeugd:
Gij hcbt de lieve, blanke deugd,
Helaas ! te roekeloos verlaten!

OP EENE SCHOON E.
ia , liefste meisje! gij zijt schools,
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 lcest
Een schoone ziel, van smelters vrij

2

En wordt gij dan ook nog benijd,
Dan zal 't gewis van de Englen zijn.

AAN******
111n ziet, voor alle ding , alleen u hiernaar traclitou ,
Jt ieder a als wiis, ais br4af cAl grout, moge achten.
Alija

AAN*****
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Mijn vriend! wat

Inv ziet toch onbegrijplijk kleen!
De naarn van wijs en braaf en groot stilt u te vran

AAN JOHAN.
Gij ziet geen meisje, of straks zult gij haar vleijen, roemen,—
Dus mogt men u , met regt , den aap der j uffers noemeni

A A N DENSUS.
Natuur heeft zich vermoeid in 't vormen van uw leest ;
Toen staakte zij haar werk , en liet u zonder geest.

HEKELEND LOFDICHTJE.
Wie heeft , met sneer 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 , terwij1 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
tit onvergangbaar goud geklonkeni
Dan zal het gansche Dichtrendom
Ter mijner eere en glorie blaken!
Maar zachtjes wat... waar denk ik otn.
Nog kan 'k geen kleine themaas maken.

EX-TEMPOR E.
't Is zoet en loffelijk , voor 't vaderland te sneven.
Het groot gemoed kiest dit, ver v6Or lafhartig leven.
Mijn ziel dingt ook naar roem, en hada naar zulk een' clod,
Of om voor 't vaderland te staan in alien Hood.
1774-
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