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VOORREDE.

Le Bon Rire Gaulois sur Sol Batave.
Licht is de Ernst gedragen op de Vleugelen der Scherts.

De ondergeteekende was eerst voornemens in deze Lyris ch e
Handleiding vo or Meergevorderden alle namen en data
door kantteekeningen to verklaren. Hij heeft daarvan afgezien
om ook anderen wat over to laten.
Den Lezers zijner STROOPTOCHTEN,
Zijn Greet !
Hun, die ernst van Scherts wisten to schiften,
Zijne Bewondering !
Hun, die in schijnbare wanmaat regelmaat ontdekt hebben,
Zijne Instemming!
Hun, die zich over vorm of inhoud geergerd hebben,
Zijne Deelneming !
En hiermede legt hij zijn bestoven mantel af, opdat deze
behoorlijk uitgeveegd worde.
A bon Brosseur, Salut!
DEVENTER, September 1885.
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN ISRAEL.

1

Hij is de ware, wijze man,
Die ernst en gekheid schiften kan.
Uit de Strooptochten door Nederland
van den 0,

v. d. B.

1

Ezelinnevizioen.
Wie bent van de ezels hier beneden,
Ooit aangespannen of bereden,
Er ea, die meer ter sprake kwam,
Zoo helderziend en lichtgeraakt was,
En die zoo spraakzaam en bespraakt was
Als de EZELIN VAN BILEAM ? 1

1. Numeri 22, enz.

4
Het beest had vast zich voorgenomen
Op refs niet aan het woord te komen —
Maar sprak toch door een vizioen ;
En BILEAM van plan te vloeken,
Daar MOABS kindren 't hem verzoeken,
Gaat juist het omgekeerde doen.
Zoo is het somtijds met den dichter,
Niet zelfbewuster noch verlichter
Dan BILEAM en de ezelin ;
Zijn Joel zij ernstig of ironiseh -Zijn wil — zoetluidend of daemonisch
De MTJZE heerscht en krijgt Naar zin '.
1885.

1. Icier bestaat voor hen, die onbeperkte heersehappij voeren over hunne
gedaehten, gelegenheid zich te verheugen en te verhoovaardigen.

5
9.

Ridderlijkheid in Kanadn
OF

DEBQRA'S ZEGELIED

1.

DEBORA

was een Richteresse -

DEBORA

was een Dichteresse —

Zij was een vrouw van zessen klaar,
Want bij de moeite van 't regeeren
Vond zij nog tijd tot profeteeren
Eu

bleken steeds haar lessen waar.

De tijden waren lang vervlogen,
Pat Elm]) had zijn zwaard getogen
En 't links begroef in EGLON ' S vet;
En SAMGAR 3, knots en trots der zijnen,
Een zestalhonderd FILISTIJNEN
Had met zijn ossenstok verplet.

1. Richieren 4 en 5.
2. Richteren 3 : 15 tot 30.
3. Riehteren 3: 31.
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Vlood ISREL toch de

INIOABIETEN, —

Geen was er van de KANANIETEN,
Met Avien hij in der minne sprak;
Den

FILISTUN

vooral vermeed

Dat laag en lastig y olk bestreed hij
Met stole en ezelskinnebak.
Nu had door twintig jaren plagens
Met negenhonderd ijzren wagens
De snoode
Gansch

ISREL

JABIN

hen verdrukt;

zat benauwd te weenen,

Met prikkels noch met kakebeenen
Was de verlossing hun gelukt.
Want

JABIN

was niet een Bier rekels,

Beducht voor knuppels en voor knekels, —
Hij had een heirvoogd SISERA,
D i e wist bewind en krijg te voeren;
Als

JACOBS

kroost zich Borst te roeren,

Zat hij hen met de wagens na.
DEBORA

Dat

werd dien toestand moede,

JABINS y olk

De zonen
Zij wist aan

in koelen bloede

ISRAELS versloeg;

BARAK

te voorspellen,

Dat hij den vijand neer zou vellen,
Had hij maar dapperheid genoeg.
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Poch deze dacht, dat 't zotternij was,
Zoolang DEBORA er niet bij was
En zelf den uit slag rich ten kon ;
E erst toen zij halls liep mee te sterven,
Ging hij de wakkre mannen werven
Van

NAPIITALI

en

ZEBULON.

't Vie]. nit gelijk de vrouw voorzegd had;
Met waar hij alley aan gehecht had
Ging 't heir van

SISERA

te grond ;

Hij zelf sprong van den laatsten wagen
En vluchtte om JAeL hulp te vragen,

Die joist nabij haar woning stond.
De veldheer dacht: Dat loopt mij merle;

Want JABIN leefde op voet van vrede
Met JAel, en haar gansche huis;
Dus trail hij nader zonder schromen,
Haast zeker van een onderkomen,
In 't v r ij e Loch was 't lang niet pluis.
De goede JAk snelt hem tegen,
Spreekt vriendlijk : Heer, wees niet verlegen,
Keer tot mijn tent gerustlijk in;
Hier binnen zijt gij best verborgen ;
Vrees niet, uw dienaars zullen zorgen,
Dat niets u lette in ons gezin,
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Zij had den krijgsman Diet te pressen;
Hij vraagt vooreerst zijn Borst te lesschen,
Hij drinkt wat melk en vlijt zich neer;
En daar de krachten hem ontbreken,
Dekt zij hem met een warme deken,
Opdat geen koude of vocht hem deer'.
Beangst, dat zij hem vinden zouden,
Verzoekt hij JAel wacht te houden,
En SISERA split de oogen dicht ;

Daar ligt hij nit het veld geslagen, -Droomt spoedig van een nieuwen wagen,
AVaarmee hij wonderen verricht.
Terstond snelt JAeL nit de kamer,
Zoekt ijlings naar een zwaren hamer,
Haalt nit de tent een ijzren pin;
Zij grijpt dit log en vinnig wapen,
En jaagt den spijker door 's mans slapen,
En daarna vast den bodem

in.

Bedwelmd verweert zich nog de stakker ;
Maar is al eerder dood dan wakker,
Want JAeL sloeg dan ongehoord ;
Toen

BARAK

en

DEBORA

kwamen,

Omhelsden zij de gastvrouw samen,
Haar gast was in den grond geboord.
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Daar spant

DEBORA

fluks de snaren; —

Zij zingt de kloeke, die ervaren
Schoon zwak aan 't Bind de sterkste bleef;
Zij zingt de vrouw, die wist van kloppen,
De vrouw, die spijkers sloeg met koppen
En ze in en door de koppen dreef.
Ik eer en huldig de heldinnen,
Die z156 haar vaderland beminnen,
Dat de heldin de vrouw verdrong;
'k Zou wel niet graag een
Doch van een
En van

JAeL

JUDITH

huwen,

moet ik gruwen

DEBORA,

die haar zong.

'k Verfoei de domheid en de woede
Van 't Oosten, dat in arren moede
Op ISREL smaalt met vuist en mond;
Doch waar barbaren 't zich vermeten,
Mag ISREL van zijn kant vergeten,
Hoe
1885.

JAeL

de gastvrijheid schond ?

=3_

UIT DE GESCHIEDENIS DER OUDHEID.

0.

Spartaansche Zeden

OVERDRIJVING

1k ken geen grooter paedagogen
Dan

SPARTA ' s

burgers van weleer ;

Niet om hun luttel mededoogen,
Dat elk zijn kroost naar keus regeer';
'k Benijd hun geenszins dezen roep,
'k Hou evenmin van zwarte soep,
Laat hen dus los op vele punten
En gun de Stad Naar ijzren munten.

1. 1)e O.

v. d. B. heeft altijd hooren zeggen, dat in een degelijke hand-

leiding de woorden objectief en subjectief moeten voorkomen. I)aarom beweert hij hier : De Autobiographie des geestes is de Incest subjectieve
methode bij de Geschiedknnde.
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Maar wiji vermaning en beschrijving
Meest voor ons menschen gaan te loor,
Begrepen zij, hoe de Overdrijving
Vaak 't afgedwaalde brengt in 't spoor.
1k acht het boven alien lof,
Dat een

SPARTAAN was

kort van stof,

Geen vriend van een gerekte ontvouwing,
Maar liever leerde door aanschouwing.
Wanneer de jengd kwam tot de jaren,
Waarop men houdt van geestrijk nat,
Ging de oude ' in stee van uit te varen
Met zijn heloten naar het vat ,
Daar sehonk hij hun de nappen vol ,
Het hoofd der slaven raakte op hol,
Zoodat zij strompelden en zwierden
En dol als wilde beesten tierden.
Dan zwoeren

knapen
De zwelgerij voor eeuwig af;
LACEDAEMONS

— 't Was zeker zegt ge een krachtig wapen,
Maar voor de knechten was 't een straf. —

L, Wij stellen Kier gezelligheidshalve den Vader in plants van den Staat.
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Doch wellicht ha d den zij net dorst,
Of hadden a a n 1 e g voor hansworst,
Of m o c h t e n graag de jeugd verstrooien
En beetren door hun rinkelrooien.
'k Bewonder die Spartaansche wijzen,
Wanneer ik op mij zelven let ;
Hoor ik 't gewone als 't hoogste prijzen,
Dan komt mijn wezen in verzet ;
Ben 'k van natuur sentimenteel,
't Geteem vermant mij weer geheel
En bij het zien van dwaze grillen,
Maak ik sarcasmen van idyllen.
Zie 'k liefst in elk godsdienstig streven
Het hunkren naar een ideaal,
Heb 'k eerbied voor elk geestlijk leven
En tril bij 't ruischen van 't koraal,
Als 'k onder femelaars verval,
Met al hun domheid, nijd en gal,
Doet mij hun stugheid onrecht plegen
En maakt mij alien godsdienst tegen.
Min ik de vrijheid van het denken
Als 't edelst voorrecht van 't verstand,
Kan 'k moeilijk mijn vertrouwen schenken
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Aan hem, die slaafs loopt aan een band, —
Wanneer de vrijgeest snoeft en kletst,
De witte baard als melkmuil zwetst
En blijkbaar dweept met 't eigen vloeken,
Zou 'k haast weer naar mijn godsdienst zoeken.
Was mijn gestel eens hypochonder
En schiep zich noodloos kwaal op kwaal,
Niets bracht die zwakheid meer ten onder
Dan andrer kermen en gemaal;
Als ik mijn naaste lustloos vond,
Vol laffen weemoed zonder grond,
Kon niets mijn wilskracht meer versterken
En nopen tot kloekhartig werken.
Verkies ik het grootsteedsche leven
Als bron van vrijheid en van kunst, —
Op 't stedeken wordt afgegeven —
Doch 't zit vaak bij die lui het dunst;
Dan denk ik aan de deeglijkheid
In kleiner kring niet licht misleid,
Daar niets verdienstlijks in 't geval is,
Dat de ezel uit een grooten stal is.
'k Mocht vroeg de Wetenschap vereeren,
Haar dienst liet zelden mij met vree,
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— Dreigt soms haar vitur ons te verteren,
Meest brengt de kwaal haar laafnis mee ;
Maar zie 'k den boekworm in zijn kluis,
Vermuft door 't peutren en 't gepluis,
Naar Z011 en lucht zit ik te snakken
En naar den blos der kinnebakken.
1885.
4.

De Doehters van Epaminondas
Wanneer men de
Van

WERELDGESCHIEDENIS leest

ABRATIAM tot ABOE-BEKER

2,

Dan zijn er roemruchtige dochters geweest ;
Maar g e e n, die naar ik u verzeker,
Zoo befaamd en zoo druk in den mond was,
Als de Dochters van EPAMINONDAS,

1. Men denke hier aan de laatste oogenblikken van den Thebaanschen
held, die sneuvelde bij Mantinea. Then men zijn vroeg afsterven betreurde,
zeide hij : dat hij genoeg geleefd had, dewijI hij onoverwonnen stierf. En
toen men hem zijn leedwezen te kennel' gaf, dat hij zonder nakomelingschap
overleed, speak hij : 1k laat twee onsterfelijke dochters na, (de veldslagen bij)
Leuctra en Mantinea.
2. Deltige Historici schrijveu ter vergemakkelijking der uitspraak A b u
B e k r. Historie en G-eographie ! Twee schoone wetenschappen, die meermalen
door ongeoefende monden misbruikt worden om vreemde talen te verhaspelen.

2
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1k noem maar ter loops u de doehters van
Bekend nit de

LOTH,

HEILIGE SCHRIFTEX,

Voorbeeldig bezorgd in de

ZOARSCHE GROT,

Een voorval niet nader te schiften, —
Want ik sehetste niet graag een tooneeltje,
Wel wat los voor een huislijk tafreeltje.
De doehter van

JEPHTA

Wie ijst niet met smart,

Dat zulk een gelofte volbraeht werd,
En 't jublende kind met het engelenhart,

Als offer der woestheid geslaeht werd ?
Kon een vader dien gruwlijken eed Moen,
En zijn eenige lieveling iced doen !
Daar rijst een vloekwaardige, afsehnwlijke maagd, '
Van wie ik in

MARCUS

vermeld las,

Dat zij na door Jansen to hebben behaagd
Op vreemde belooning gesteld was;
Want de hoofdsehotel, die daar verwalst word,
Braeht to weeg, dat de
Had

OEDIPUS 2

DOOPER

onthalsd werd.

zich van zijn oogen beroofd,

Al mogen de FumeN bits zijn,

1.

Het dochtertje van Herodias.

2.

Wie lust heeft deze gesehiedenis aandaehtig over te lezen, zal er nit

leered, hoe gevaarl ijk het is zijn vader of zij ne Inoeder to na te komen.
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Wanneer hij niet zeker en vast had geloofd,
ANTIC ONE zal

mij tot gids zijn ;

Hij een man, die waarachtig niet linksch was,
Nademaal hij te slaw voor den
Ook

IF HIGEN1A '

Eer zij met

SPHINX

was.

was bijna vermoord,

DIANA

gevlucht was ;

Doch ware dit lam maar op 't altaar gesmoord,
Voordat zij in TAums geducht was ;
Als zij later een vreemde onder 't

mes

had,

Zag men duidlijk, dat 't mensch daarin les had.
De dochters van LEAR 2 ! Het boosaardigst gebroed,

Dat ooit een verbeelding gedicht heeft ;
Men siddert, als men van den schrijver vermoedt,
Dat hij voor de ervaring gezwieht heeft ;
Want de stelling, die

SHAKESPEARE ontvonwt,

is :

Dat er 66n van de drie maar vertrouwd is.
Bij zooveel ontaardheid is 't best te verstaan,
Dat

EPAMINONDAS

verklaard heeft :

1. 1)eze onsehuldige dochter van Agamemnon leert oils, hoe men door
aanhoudendett onigang nietjagers een bedenkelijke rnwheid van zeden aanneena.
De dochters van Lear (nit Shakespeare's King Lear.)
Goner!' en Regan, hellevegen.
Cordelia, een lief en verstandig ineisje.
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Dat als hij den eeuwigen roem in wil gaan,
Een krijgsman genoeg aan zijn zwaard heeft ;
En dan keek hij dat bolwerk van staal langs,
Zijn geweldige, onbreekbare phalanx.
't Is waar geen ANTIGONE stond hem ter zij,
CORDELIA sloot niet zijn oogen,
Zinn naam is van 't stof der vergetelheid vrij,
Onsterflijk door de eeuwen gevlogen ;
Van de dochters, die deze verwekt heeft,
Is er geen, die zijn luister bevlekt heeft.
Nog zing ik van hem, die genoeg had geleefd,
Daar nooit hem een neerlaag verdrukt had,
Van hem, die naar duurzame lauwren gestreefd
En nooit voor den vijand gebukt had,
Die den Staat met een
Bij zijn dood

LEUCTRA

bedeeld heeft,

geteeld heeft.

MANTINA

1885.
5.

Alexander de Welrieliende.
Het moet u, mijn vrienden, soms hebben versteld,
Hoe z66vele dappren der oudheid
Den zoon van

PHILIPPUS

steeds hebben verzeld

Met haast ongelooflijke stoutheid;

21
Niet een elk trok tilt 't land van de ficus 1,
Om te borstelen bij den

GRA_NICSUS

2.

Het reizen, waar menig beambte naar haakt,
Was oudtijds een rusteloos dolen ;
Were ook al Wat werk van het varen gemaakt,
Het meest werd geeisch t van de zolen,
En geen neef, die alstoen bij zijn oom kwam
Per locaalspoor of wider of stoomtram.
Een huiselijk man, van nature bedeesd,
Die niet te standvastig van geest is,
Moet duizelen, als hij in de oorkonden leest,
Waar zoo's

ALEXANDER geweest

is ;

'k Noem GEDROSIA 3 , waar hij verzandde,
En PERSEPOLIS 4, dat hij verbrandde.
't Wordt helder, wanneer ons

PLUTARCEIUS

beduidt,

Wat heerlijken reek hij verspreidde ;
1. Bij deze les vindt de bewoner van een land, waar alleen oorvijgen en
vijgen van hippischen oorsprong gedijen, aanleiding een bewonderenden blik
te slaan op den boomgaard in het Zuid-Oosten en te waken tegen het uitschot der sycophanten.
2.

Riviertje in Mysia (Klein-AziO), waarbij de eerste slag van Alexander

tegen de Perzen geleverd werd.
3.

Gedrosia, Woest land in Azi6, omstreeks het tegenwoordige Beloetsjistan.

4.

Persepolis, stad in Persis, provincie van Oud-Perzie.

22
Een walm ging van onder- en bovengoed nit,
Bedwelmde zijn gansche geleide ;
Was de weg of woestijn onbegaanbaar,
's Mans aroma was onwederstaanbaar.
Pit maakte vermoedlijk een
Een

HANNIBAL,

CAESAR

geducht,

een BONAPARTE ;

Onthaalde me een vorst op zoo lieflijke lucht,
1k volgde hem mooglijk van harte ;
Waren tocht en gevaar ook verschriklijk,
Een welriekende gids blijft verkwiklijk.
Nu werpt de Historie een leerzamen sehijn
Op menschelijk leven en streven ;
Wij zien hoe verderfelijk

GEURMAKERS zijn

Tot hooger bediening verheven; —
En van daar blijft de beste der leuzen
Goegemeentenaars! Past op uw Neuzen
1885.
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6,

Een Koningsmaal.
Het

BOER DER VOLKEN

is gevuld

Met velerlei verhalen,
Hoe menig rijkaard heeft gesmuld
En slempte nit gouden schalen ,
En eeuwig hield naar zoo'n verhaal
De smeerbuik dan een koningsmaal.
Doeh vat het

ook bedacht,
Of ROME kon verzinnen,
LucuLLus ' ooit ter tafel bracht
Of

OOSTEN

CRASSUS 2

zwolg naar binnen.

't Is op zijn hoogst een zeldzaam beest,
Of peperdure moes geweest.

1. Lucullus, een beroemd Romeinsch veldheer, die ook bij den Granieus,
en wel tegen Mithridates gevochten heeft. Wij, Europeanen, zijn hem de overplanting van den Kerseboom versehuldigd ; zoodat de Betuwe hem in dankbare herinnering behoort to houden.
2.

Crassus, cell. voornaam Romein, die door oneerlijkheid rijk werd en

door onvoorzichtigheid sneuvelde.
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Geen gastronoom, (lie fijngebekt
Een vorstendisch begeerde,
En op het molligst dons gestrekt
Zich koninklijk tracteerde,
Geen snoeper haalt op verre na —
Bij de Adder van
1885.

CLEOPATRA.

HT 1)E GESCII1EDENIS DER MIDDELEEMEN.

7
•

De Kerstening der Museovieten.
ST. WLADIMIR DE GROOTE.

De dappre
Had

WLADDIIR DE GROOTE

' t RIJK VAN RURIK 1

uitgebreid ;

Hij dacht nog aan geen echtgenoote
Te midden der bedrijvigheid ;
Wanneer men

POLEN

en

BULGAREN

Bestrijden en verdrijven moet
En rustloos hunkert naar gevaren
En werk voor vijf-en-twintig doet,

Dan is het voorzichtig zich niet te verbinden
En eerst eeu behoorlijken waarborg te vinden,
Waardoor men noodlottige rampen verhoedt.
1. Rurik, de Stichter der Russische Monarchic.
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.Maar nu hem

KIEL F,

zijn nieuwe hoofdstad,

.Cell borstweer was in zijn gebied,
Nu liij zijn vijanden beroofd had
En minder zorg zag in 't verschiet,
Nu peinst hij over de prinsessen,
Die aanspraak hebben op zijn hand;
En na veel vijven en veel zessen
En onderzoek naar rang en stand
Verwijlt liij bij de erven der nude RommNEN,
Bij ANNA, de zuster van twee souvereinen,
Zoodat hij te
Toemnaals was
Doch

KONSTANTINOPEL

PEEIZOEN

Gon der

belandt.

SLAVEN,

had het bij den Vorst verbruid ;

De held, die 't land daeht te besehaven
Keek naar een nieuwen godsdienst nit ;
Reeds zond hij zijn vertrouwdste boden
Naar

CORDOVA en BAGDAD

Teen,

Beriep de wijsten nit de JoDEN
Maar noch rabbijn noch

SARACEEN

Moeht WLADINaR nopen tot zijne begrippen ;

1. Cordova en Bagdad, hoofdsteden der Al ohammedaansehe Rijken (Kalifaten)
van dien naam. Vroeger zeiden wij Mahome t, een naam, die voor ons
gemakkelijker en welluidender was; dock om een beter inzieht in den Islam
te krijgen, zeggen wij nu Mohamme d.
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Een Rus immers heeft graag een glas aan zijn lippen,
En n 6g vindt hij 't

JODENDOM

al to gemeen.

Hij had een RoomscH prelaat geraadpleegd
En zei den bisschop : Wees oprecht ;
'k Vermoed, dat gij weer al het kwaad zweegt,
Hoe wilt gij, dat ik daaraan hecht ?
Net kwam de stoet, door hem gezonden
Naar 't lievlingsoord van KONSTANTIJN
Maar z o o verbluft en opgewonden
Kan moeilijk een gezantschap zijn;
De mannen van

ROME

Toen z ij hun van
En

KIEFF

en van

BAGDAD

KONSTANTINOPEL

ontstelden,

vertelden

leek hun alien een bare woestijn.

Zij werden bij 't verhaal al warmer,
Zoo opgetogen stonden zij ;
't Was jaspis Loch, porfier en manner
In iedre zuilengalerij ;
Vergulde koepels op de kerken,
Juweel daarbinnen en brocaat,
Een schat aan good- en zilverwerken - En de tiara — en 't gewaad
Der keizers als priesters in

SINTE SOPHIA 1,

Ste. Sophia, hoofdkerk of moskee van Konstantinopel, die, naar eel),
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Dc broeders van ANNA_ en T ITEOPTTA NiA
Die overseen waren in kerk en in staat.
De Prins moist best, dat 't al Been koks zijn,
Die wandlen met het lange ales ;
Toch dacht hij : 'k Moest maar orthodox zijn ;
1k neem een

GIZIEKSCHE

Rijksprinses ;

Terstond verzamelt hij zijn benden
En trekt in wapendos te veld ;
Hij zal den keizers kondsehap zenden,
Dat het bier zuster

ANNA

geldt ;

Dat moehten zij hem met een weigering belgen,
Hij ernstig van plan is hun stall to verdelgen,
Wat hij hun als zwager vriendsehappelUk meldt.
De beide Keizerlijke Broeders,
BA SI TAUS en

En

ANNA ' S

KoNsTA NUM- ,

voogden en behoeders,

Beslisten ras, dat 't zoo moest zijn ;
Zij zaten thans nog op het kussen,
Hoewel reeds tobberig en zwak,
En nu te vechten met de

RUSSEN,

Turksehe overleveri ng, in deze eettw weer in Christenhanden vallen zal.
Naar men beweert, zal het, gebouw er weer behoorlijk uitzien, wanneer er
leeht s honderd ^ itlioen frank voor repa rat iekost en aau best eed wordeu.
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Dat kostte te veel ongemak;
Dus over hun antwoord viel weinig te twisters ;
Zij sehreven aan AVLADIMIR : Broeder, word Christen,
En spoedig rust ANNA-lief onder uw dak.
Reeds deed een stall Naar poorten open,
Op WLADIMIRS bevel gedwee ;
Daar laat de here Rus zieh doopen,
Maar neemt de kerksieraden mee,
Ontvoert gevanklijk vele popen
En laat te

KIEFF

Het hedehuis van

teruggekeerd,

PEEROEN

sloopen,

Die kabn van card zieh niet verweert ;
Hoewel hij gegeeseld met riemen en knoeten,
Met vuisten gebeukt en getrapt wordt met voeten
En openlijk naar de rivier geboegseerd.
Maar wijl de dondergod van Bout was,
Liep hij al spoedig weer op strand ;
En 't yolk, ofschoon bet guur en koud was,
Snelt vol aanbidding naar den leant;
God

PEEROEN,

ondanks zijn belijders,

Kreeg ditmaal steenen om zijn nek ;
Ell WLADIMIR riep tot zijn strijders :

In 't water dat gespuis ! 't Is gek !
'Wij zullen ze wel van hun afgod genezen,

82
Die popen daar zullen het doopgebed lezen,
Zorg, dat ik er geen ongedoopt bij ontdek'
't Was niet te doen voor tal van ouden,
En vrouwen van Naar kroost gescheurd,
In 't slijk zich op de been te houden
De

D NIEPPER

heeft ze meegesleurd;

De popen zagen van den oever
Hun kudde deerlijk afgedwaald ;
Maar stem noch hooding werden droever ; —
Zij spraken : God heeft 't zoo bepaald;
Een iegelijk van u, die niet te bijziend is,
Bespeurt, dat de Heer van dat vee niet
gedi en d is,
Vermits voor zijn oogen de Duivel ze
haalt. '
1885.

1. Hoe groot de kern van 1,vaarheid van deze legende ook zij, ze werpt
een eigenaardig Halt op den oorsprong, de ontwikkeling en den toestand

der Russische maatsehappij.

U1T DE GESCHIEDENIS DES VADERLANDS.
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8.

Aalikomst der Bathvieren flier te Lande.

DE KATTEN.

Toen de oude
Der

KATTEN

BATTEN

herwaarts togen,

kneevlarij ontvlogen,

Toen treurden bij hun vlucht
Een zevental verloofde paren,
Waarvan de bruidjes

KATTEN

waren

Voor de eenzaamheid beduclit.
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Daar juist van meisjes geen verschot was,
En mime plaats op ieder vlot was,
Schonk men de jeugd gena ;
Zij trokken mee naar de moerassen,
Om haast te melken en te wassehen
In 't nieuw

BATAVIA.

Van daar iets dartels en iets kribbigs,
Jets onbeschrijflijk liefs en snibbigs
In sommiger natuur ;
Een prikkel om zich in te spannen
Voor logge en zwaarbesapte mannen,
Maakt, p oesj e s, het hun zuur!
1885.
9.

De Verdelging der Quaden
ONDER

JULTAAN, LATER „DE AFVALLIGE".
359.
Toen 't land door
En

JULIAAN

ROME

was bedwongen

voor haar gebood,

Was hier een horde heengedrongen,
Van 'nitzicht

woest, van

inborst snood;

37
Hun schurkerij was licht te raden,
Zij noemden rondweg zich de QUADEN.
Zij scholen in 't ONZALIG BOSCH,
Zij schaadden weer dan wolf of vos,
Zij overvielen 't Luis bij nacht,
Als niemand aan de rakkers dacht,
En wisten 't best van 't gansche Halfrond,
Waar iemands koe, waar iemands kalf stood.
Men zegt, dat zij naar niemand vroegen,
Beschut door 't

ONGENADIG

MiLOUD;

En als bezeetnen zich gedroegen,
Meedoogenloos voor jong en oud;
Voor men zich de oogen nit kon wrijven,
Begon uw bloed al te verstijven.
Ten laatste dacht Loch JULIAAN :
Dat gaat op die manier niet aan ;
't Is zaak, dat ik een knap bandiet
Tot delging van 't gespuis ontbied ;
'k Heb er gelukkig een in p e t to,
Ik stuur op slag om CHARIETTO I.
Dit was een hoofdman der TREVIEREN,
En 't bekkesnijden lang gewend,

1. Een voorIistoriscb condottier e.
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Was oil zijn gluiprige inanieren
En naehtelijk bed rijf bekend ;
Dorst 0 VERIZIJNSCH gebroed het wager,
Met stroopen 't GALmsell ras te plageii,
Of zon het 'outer op wat kwaads
Ras sloop hij in hun legerplaats
En Dorf en worgde er met zijn staal !
Naar men vertelt,

wat ik herhaal,

Daar 'k deugdlijk door mijn bron gedekt ben Stond op zijn dear: Hier klopt en wekt men.
NU CHARIETTO met zijn yolk kwain,

Begrijpt ge, was het spoedig nit;
Als elk TREVIER gewoon zijn dolk nail,
Werd reeds het kwaad in 't h art gestalt.
Nog noodde hij den stain tot strijden,
Die 't meest van 't ontnig had te lijden ;
Bewust, wanneer 't janhagel sliep,
Verraste hij hen in 't geniep ;
D (4.

werd gestoken en gekeeld,

Een gansehen nacht met seller') gespeeld ;
Er Elden in der QUADEN krotten
Een duizend afgesneden strotten.
Een enkle maar vermocht te ontsnappen
En kreeg in 't eind nog lij Isbehoud

3

Kon rustig weer zijn uiltje knappen
En is met KEE of KA getrouwd.
En daarom ziet ge in 't land vertoeven
Dien zwerm van schoeljes en van boeven;
Van daar zoo menig advocaat ; -Een heir van dienders Tangs de straat,
Maar d I t heeft onze toestand voor:
Een braaf man lijkt er braver door;
En zegt bij zoo'n verloopen tobberd :
Goddank! 'k Ben niet als deze schobberd!
1885.
10.

Floris de Vette.
NAA MKRONIEK.
a.

Men leest op elk historieblad,
Hoe ieder Vorst zijn bijnaam had.

I. Is het onverantwoordelijk onze reeds zoo zwaar verdrukte jeugd met
zooveel namen vol to proppen, een stevig oud-leerling * kan daar wel tegen.
Hu snuffele de geschiedenis dezer vorsten na en zal met die historie zijn
land leeren kennen en lief krijgen en den tegenwoorcligen tijd zegenen.
* Zie de Voorrede der Strooptochten.
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Wie in zijn L e e rb o e k ernstig toeziet,
Ontdekt deii BAARDIGE

en den

DOENIET;

De KALE — was berooid van haar;
Een hakkeitong — de STAMELAAR;
had een slank stel beenen;

De

LANGE —

De

GOEDE — kon

geen mensch zien weenen:

Uw rug was taamlijk welgevuld,
Dan kreeg men »GoDFRIED MET DEN BELT".
De AIT LfzE — deed geen stomme streken;
De

VROME --

De

SCHOONE —

De

DIKKE

bad en hield van preeken ;

had een kellnerssnuit,

heeg en pnfte laid;

De KORTE, die maar zwak in schijn was,
Was drommels sterk, als hij PEPIJN 1 was;
bakkeleide gnarl;

De

STOUTE

De

ROSSE —

was als een lantaarn;

had weinig noodig
De
En vond geflikker overbodig
EENVOUDIGE

De

GROOTE

was veroveraar

En maakte 't zich en andren zwaar.

1. Pepijn de Korte scheidde in een strijdperk een leeuw en een stier,
die met elkander voehten en gal bij die gelegcnheid een houw, als weinig
langere voorsuijders hens zouden nagedaan liebben.

11

G.

Maar zeggen moet ik 't in gemoede:
Geen y olk dat z 66 zijn vorsten voedde,
Als HOLLAND ' t altoos heeft gedaan;
Daar heb ik dikwijls voor gestaan. —
En keek ik rond bij onze buren,
Die 't z66 ver nimmer konden sturen,
Dan was 't mij telkens weer een lust; —
En 'k tart een P r u is — laat hij 't gerust
Op haren en op snaren zetten: —
Als

W

te

W ijzen

op een

VETTEN.

1885.
11.

Grant' Willem III bij de Kroning van
Koning Karel IV van Frankrijk.
1322.
Wat wetenswaard is dient gemeld ;
Zoo maakt men de

HISTORIE ;

Wordt er van oorlog slechts verteld
En van der vorsten glorie,
Wordt slag op slag u opgedischt,
Geen jaartal ooit in 't boek gemist,
Zoo volgt ge een muffige methode,
Sinds lang gelukkig uit de mode.
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Mans komen meestal op 't tapijt
Gewoonten en gebruiken ;
Men zegt : de LAP ' vischte in dien tijd
Met netten of met fuiken ;
Pit lijkt mij leerzaam -- en ik zing,
Hoe

WILLEM Dam
ij

ter kroning

KAREL van dien naam de ViEnDE,

Wiens dynastic in
Een

01110'

ZEEITIVSCHE

FRANKRIJK

had hij

in

Heyde.

zijn stoet,

Met zulke lange beenen,
Zoo flunk gesehoft en weldoorvoed,
Dat mannen kindren sehenen ;
Zij tilde met een lossen zwier,
In elke hand een okshoofd bier,
En wist een zwaren balk te lichten,
In staat om

zeven man te

ontwrichten.

De Koning keek met open mond,
Of deze balk massief was; —
Maar toen de vrouw daar voor hem stond
En dichter dan hem lief was,

1. Men onderscheidt de Laplanders in Rendierlappen en Vischlappen.
Het geurigst zijn de Vischlappen.

48
Kreeg hij respect voor

ZEF.uwsell geslacht,

Zoo tweed van borst en kloek van kracht,
En dacht : Trek ik nog eens to velde,
1k meed het LAND BEwEsTER

SCHELDE.

Als 'k slit in vergelijking breng
Met hedendaagsehe zeden,
Dan zeg ik Inze tijd is streng,
Staat hooger plan 't verleden.
Wie kent in een besehaafden staat
hen edelman of diplomaat,
Die op 't onvoegzaain denkbeeld kwame
'fie reizen met een Dikke Dame?
1885.
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12.

Blips de Bloote
EEN DER VOORNAAMSTE MOORDENAARS
V1\

ALEID VAN POELGEEST.

1390.
Toen de eerste

GRIET

van

ALBRECHT 1

stied,

Had hij, om zich wat to verpoozen,
Een meisje a d i n t e r i m gekozen,
Die straks haar eigen zaak bedierf;
Zij had den Graaf z o o aan haar lijn,
vat hij haar Naas aan 't hof lief 4n;
Zijn noon, een stijfkop en een ‘voelgeest,
Verfoeide 't kind van
Nu 'k spreek van

JAN VAN POELGEEST.

ALBRECHTS

hartvriendin,

Wil ik haar handling niet verglimpen ;

1. Huishoudelijk Bestuur van Albrecht van Beieren, Graaf van Holland, enz.
a. Margareta van Brijga. (Zoon : Willem van Oostervant).
b. Interregnum. Aleid van Poelgeest.
c. Margareta van Kleef.
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Want zonder nog op haar te schimpen,
Haar v a n verraadt onreinen zin;
Doch d i t blijft onomstootlijk waar,
Dat onze Graaf was weduwnaar;
En 'k zeg, dat 't al een mooie zaak is,
Wanneer er van geen echtbreuk spraak is '.

Hoe 't zij, de zoon vond het niet kuisch,
En was onze
Dat

ALEID

niet erkentlijk,

ALBRECHT thans

zoo onordentlijk

En ongeregeld leefde in huis;
Daar komt nog bij: Hij stond als
En zij als

_KABELJATTIVSCH te

HOER

bock;

De Graaf' voldeed aan al haar griller
En

WILLEM

laakte 't geldverspillen.

I. In onzen tijd van Specialiteiten moeten zelfs Geografen en Historieschrijvers wel eens een bock in een vreemde taal ter hand nemen. Zoo heeft
de 0. v. d. B. wel eens een F r a ascii boek gelezen en zat altijd verslagen,
dat er zoo \Teel paren zijn, die zoo w e i n i g van elkander houden. Hij
hoorde ook wel eens menschen, na zoo'n roman met genot verslonden te hebben, het uitschreeuwen van vermitwaardiging. 1)aarom meent hij er op te
moeten wijzen, hoe de Nederlander, zoowel in der daad als op schrift, altijd
de perken der welvoeglijkheid weet in acht te nemen.
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En ook dit laatste geef ik toe;
Hij m o c h t er wel wat ruim van leven,
En schulden waren hem om 't even:
Zijn tweede

GRIET

werd 't later moe ;

Er was, toen hij te sterven kwam,
Geen vrouw, (lie de erfnis overnam;
'k Weet, dat zij 't wel nit haar gemoed liet
En heel den boedel met den voet stiet '•
'k Begrijp des noods, dat

OOSTERVANT,

Wiens strenge deugd en stroeve blikken
Van zooveel losheid moesten schrikken,
Het zwaard toog tegen

ALBRECHTS

schand; --

Poch 'k hield mij nit der wrekers kring,
En stond beschaamd en borg mien kling,
En spaarde 's Graven bedgenoote,
W a n ii e e r ik was FILIPS DE BLOOTE.
1885.

1. G-ebruikelijke uitdrukking in dien tijd voor bet niet-aanvaarden eener
nalatensehap.

47
13.

Billijke Bejegening ems Veroveraars
OF

LANDING VAN ALBRECHT VAN BEIEREN
IN IiRIESLkND (1890),
Graaf

ALBRECHT

Om stugge

zette voet aan land

FRTEZEN

to overheeren

En onderwerping hen te leeren
Begrijp, hoe fel zijn toorn ontbrandt,
Bij 't geen hij 't eerst bespeurt aan 't strand.
Daar op de kust staat een

FRIEZIN

Finks heeft de vrouw haar baaien rokken
Tot aan de heupen opgetrokken
Zij bnigt het bovenlijf wat in —
En

ALBRECHT

bloost bij 't bloot begin.

Twee wangen wordt de Graaf gewaar,
Die meestal bij bet kind betalen,
Als hoofd of hart of handen falen;
En 't wijf roept met een flunk gebaar:
111w welkomst, ALBRECHT, haal bet chiI r!
Het menseh verloor er 't leven bij
Toeb zijn de FraEzEN vrij gebleven
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En hebben vreemd geweld verdreven ;
Beschaafder tijd beleven wij ;
Beschaafde Natie, Houd u vrij!
Dat

NEERLAND

evenmin verga !

Won ooit de vreemdling met geschenken,
Of overmacht uw vrijheid krenken,
Het zij, als zag hij ver en na —
H e t tartend beeld van

FRISIA.

1885.
14.

Elegie op Jacoba van Beieren.
IN POOTIAANSCHEN STIJL 2.

Gij sloot in 's levees ochtendschijn
Uw echt met een dauphijn;
En troft een onuitstaanbaar man
In uwen tweeden
En

HUMPHREY,

JAN —

Prins der Britten,

Liet u in onspoed zitten.

1. Gedenk sommige Tolverbouden en hunne Gevolgen.
2. Het Hoofd ontbloot bij 't Ongeluk

49
Uw brave Ridder, de eedle

FRANK,

Verdient der vrouwen dank ;
Nog eens hebt Ge, onder 't lot gebukt,
Een trouwe hand gedrukt,
Doch werdt, door hem verteederd,
Tot lager staat vernederd.
Kort kwijndet Gij en vondt uw taak
In landlijk handvermaak,
Tot Ge op den middag zijt versmacht,
Ontbloot van praal en macht ;
0! Offer van vier mannen !
Wie mag uw beugnis bannen
1885.
15.

Burgemeester Reeky if dempi te msterdam
het Oproer der Naaktloopers 1.
1535.
Bij zooveel sekten bier te land,
Door zotte dweperij geplant,
Zie 'k thans niet, dat er een ontluikt,
Zoo kaal en schaadlijk voor den handel,
Zoo luchtig in haar levenswandel,
Ms die door REEKALF werd gefnuikt.
1. Een snort van 11erdoopers.

4
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Zij gingen Haar 't gesehiedverhaal
Geheel ontkleed ter oefenzaal ;
Geen zondagsbuisje meer of werkbroek,
Aileen een sabel en een kerkboek.
Tereeht heeft daaraan met geweld
De Burgemeester perk gesteld ;
Men sehaarnt zich de oogen uit het hoofd
Bij deze simpele gedaehte
Was zulk een aanhang eens bij machte,
Te prediken, wat hij gelooft !
Mijn God! Wat werd er op den duur,
Zoo wij als slaven der natuur
Verdoolden onder die belijders,
Van wollenaaisters en van snijders !
Gelukkig werd in vroeger tijd
De naakte man aan 't zwaard gewijd
De vrouwen gingen in een put

•

Voor zulke slonzen uitgelezen ;
Maar 'k zeg ook : Orde moet er wezen !
Hier deed de doodstraf zeker nut,
Want van alom dringt tot mitj door
Het galmen van een vrouwenkoor
Heil hem, die 't haatlijk oproer stild0,
Een Reekalf redde 't naaistersgilde!
1885.

ITIT DE ALGEMEENE IIISTORIE DER

LErrERKUNDE.

16.

Dankbaar maar niet Voldaan.

Toen een

GERMAANSCHE

minnezanger ',

Die tot zijn eind de vrouw bezong —
En immers kon de man niet langer,
Daar hem de dood de her ontwrong —
Zijn teedere ziel aan zijn Schepper hergaf,
Toen droegen de vrouwen zijn baar naar het graf.

1. Frauenlob.

54
Toen eens de Kroonprinses van FRINKIZIJK
ALAIN CHARTIER 2 in sluimring vond,
Toen daeht zij aan die stern zoo klankrijk
En drukte een kus op 's dichters mond
En riep in vervoering en geestdrift offigloeid:
Wat edels is niet aan die lippen ontvloeid !
Wanneer ze u op de handen dragen,
U zoenen, troetlen, lieve vriend !
lJurft ge in gemoede weer te vragen ; -'t Is al wat een poeet verdient.
De dichter zegt pruilend tot 't schoone geslacht:
Waarom hen niet I evend en wakker
bedaeht?
1885.

2. Middeleeuwsch Fransch Diehter. De 0. v. d. B. zou wel zeggen, lees
hiero ver de Middeleeuwsehe Litteratuur der Fransehen en Duitschers even
na, maar behoudens enkele lie ge uitzonderingen dient deze vooral om aanstaaude paedagogen zelfbeheersehing te leeren.

M".
C1T DE IIISTOME DER NEDERILODSCIIE

-17.

De Pillen.

TAALKUNDIGE FANTASIE
OF

YERKORTENDE YOLKS-ETYMOLOGIE.
Men vindt in menig oud geschrift,
Dat als een prinsje werd geboren,
De STAAT tot Peter uitverkoren,
Het wichtje schonk een Pill e g i ft;
Naar enkler grillige bewering,
Ter reegling van de spijsvertering.
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Poch Pil '

was Coen een

Petek in d,

En 't yolk met kortheid niet tevreden,
En lmunkrend naar uitheem,che zeden,
Naar snaaksche snuf en waalschen wind
Daar hap on ix indnstTi() rrel /ril ran
Maakt ter verkorting er pupil van.
En thans heeft 't vreenide woord gezag;
Papillensehool is niet to mijden ;
Een voogd inoet zijn pupil kastijden,
Wanneer hij faalt in zijn gedrag.
Maar wie ook 't woord verduistren willen,
Gij, Ai\tsTEEDAm!

1.

hehoudt

11W

P i 11 e n 2.

De sehromelijke verwarring tussehe» pleegzoon en pet e k i i d.

IN ordt minder ergerlijk, at, men bedenki, dat de peter oorsprouketijk de
kerkelijkevoogd van het kind is, voor wet 1, s toekomstig geloof hij instaat.
2. Studenten in de Artsenijk nude.

ulT DE NATUUR1,1,11iE IIISTORIE.

18.

De Uilen 1.

ZoOlogische les aan eene natuurlievende
dock zenuwachtige jonge juffrouw.
Laat ons,

JUFFROUW,

eens hierheen wandlen,

Naar ander pluimgedierte ons \ yacht ;
't Wordt tijd nu de Uilen to behandlen,
De sombre roovers van den nacht;
Maakt ge al van deze soort geen studie,
Toch aril ik vragen : Hoe vindt U die?

1. Wij hebben hier bijzonder het oog op den grooten ooruil of schuifuil
(Bubo Alaximus — 1Thu — Grand-due.)
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Dit wezen is het sprekendst voorbeeld,
Hoe onderwijs is godenwijn;
\T olleerd, zoo wordt hij waard geoordeeld
MINERVA'S attribuut te ziejn ;

Terwij1 ze het onnoozel kuiken
Als beeld van stommigheid gebruiken.

1k wil u trouwens wel bekennen,
Dat het mij altoos heeft bevreemd,
Hoe de GODIN aan hem kon wennen
En zoo'n gedroeht tot lievling neemt ;

Hij, 't donzigst van haar onderzaten,
Ran maklijk een paar veeren later.

'k Zie ergens nauw zoo'n ruige weerga
Vergeef mij dit gewaagde woord,
En dat ik tegen hem te keen ga —
Of 'k vied haar keus tool' ongehoord ;
Want is ze ook vrij in haar beschikking,
'k Zie minder wijsheid dan verschrikking.

1k heb u straks een gier gewezen,
Maar, henseh I die vogel is zoo veil,
Zoo kaal, zoo walglijk, dat gees vreezen

63
U aangrUpt als bij dezen nil ;
lie 'k eens zoo l n vadsige positie,
'k Neem nooit van iemand veer notitie.

'k Zon niet gran; tijgers tegenkomen,
Maar d a t beest is zoo bijster ving,
Dat voor ge tand of klanw kant sehromen,
Of 't zweet n uitbreekt langs den rug,
Of ge aarzlend hebt den tijd verbeuzeld,
Hij vierkant u heeft opgepenzeld.

Bij 't zwemmen ooit een haai te ontmocten,
Dat is lang niet pleizierig, boor !
-Vooral zoo 't dier aast op uw voeten,
Maar, oeh ! dat komt zoo zelden voor;
En heeft hij èenmaal n te pakken,
Zijn binnenkolk bergt veel geinakken.

Een tijger worgt wel een Maleier,
Als de cerste sterft,
Een haai een schol.
Gcen weeklaeht stoort u noel" gebeier
En viseh ! --- Men sehubt ze en stroopt en kerft ;
IToort men ook 't stomme dier beklagen,
stoinste moeten 't meesi verdragen.
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Maar stel n voor, ge waart een tortel,
Of ook een bastaardnachtegaal —
Let wel! 1k torn niet aan den wortel
Van uw geslachtsboom, maar ik haal
Dit vogeltje aan om 't lustig zinger),
Niet om op u lets of te Bingen. —
Ge hoort in 't woud den nachtwind spoken ;
Stikdonker is het, 't regent fel ;
Ge zit in 't warme nest gedoken,
'k Laat kroost en gaaiken buiten spel;
't Gelukt u door 't aanhoudend schommelen
Der takken zoetjes in te dommelen.
Daar schijnt het eensklaps of het loover
Wat luider ritselt in het rond ;
De wankle twijg buigt sterker over,
Het broze nest nijgt naar den grond ;
Het is, als had n jets bekropen —
En e v en duet ge uw oogjes open.
Wat ziet ge ? Een krommen moordpriem grimmen,
Een borstlig oor aan iedre zij ,
Gij ziet een strakke tronie grimmen
Rondom den snavel — en daarbij
Twee vuurge kolen op u richten,
Om bek en hoornen bij te lichten.
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Die grijns verraadt zoo'n kalme wreedheid,
Die doodt met voorbedachten raad,
In 't bloedvergieten zoo'n doorkneedheid,
Waartegen bee noch smeeking baat,
Die duivelskop werkt zoo verplettend,
Die helsche blik staart zoo ontzettend, Dat zich van zelf uw oogen sluiten,
Gij krimpt ineen en wringt u saam,
Dat 't merg der beendren perst naar buiten,
Bezwijmt van angsten zonder naam, —
En voor u de uil het lijf kon klooven,
Bezwijkt ge

en hoort het krijschen boven.

Maar, JUFFROUWLIEF ! Is dat verbleeken !
'k Heb slechts wat dierkunde u geleerd ;
G ij staat daar immers onbezweken -'k Was weer te duidlijk — 't is verkeerd ;
Gij zwikt van siddering en beving ;
De

SCHUIFUIL

vraagt de

DUIF

vergeving.

1883.
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19.

De Gymnosophisten 1

IF

VERSCHILLENDE DRAAGKRACHT.

Ik meld u niet in enkle strophen —
Waartoe de hersenen bezwaard ? —
Den naam der oude philosophen ;
't Is trouwens niet de moeite waard ,
'k Geef van drie soorten slechts een staaltje,
En hoe zij 't stelden met hun kwaaltje.

1. Zie de eerste Opmerking hierachter.

70
Lijdt de acme STolcuN aan kiespijn,
Dan houdt de man of hij 't niet voelt,
Want klagen zou maar tijdverlies zijn -En dient somtijds de mond gespoeld,
Hij vraagt zijn vrouw

als hij een vrouw heeft —

Of zij vat water, liefst wat lauw, heeft.
De

EPICURIST

begint te janken

En wenscht zijn kwaal aan andren toe;
Bedenkt als spoelsel lekkre dranken
En is hij z el f 't geraaskal moe,
Hij vraagt zijn vrouw,

als hij een vrouw heeft --

Of zij een watje -- en curacao heeft.
Voelt een GYAINOSOPHIST 1) dit knagen,
Zoo pakt hij bed en bulster saam,
Probeert of hij de vracht kan dragen,
En voor hij moedig springt nit 't raam,
Vraagt hij zijn vrouw

als hij een vrouw heeft,

Of zij soms zwak op het gebouw heeft.

1. Gymnosophisten waren oorspronkelijk Indische wijsgeeren. Wanneer
zulk een philosoof oud werd, pijn had of zich ziekelijk gevoelde, verbrandde hij
zich, na eerst duchtig g e sin u 1 d te hebben. Alexander de Groote, die
daar eens getuige van was, kwam later op den inval zich d o o d te
smulle
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haar de keuze vrij staat,
Zij stem t
Beslist voor huid- en huisbehoud ;
Dra heeft de man, terwijl ge er bijstaat,
Een stapel op den weg gebouwd ;
Met weemoed — als gij pas getrouwd zijt —
Ziet Gij, Mevrouw ! hem op zijn houtnajt.
Zoo'n offer lijkt nu heel wat wonders,
Dat komt, we zien 't niet elken dag ;
In de oudheid was dit niets bijzonders ;
Toen ried hij, die een rookwolk zag,
Of het — waarover somtijds twist was —
Een veenbrand of gymnosophist was.
D i t zijn de ware pessimisten —
En als ik om mij zeuren hoor,
Dan roep ik : Wordt Gymnosophisten,
Welhaast rest van uw leed geen spoor ;
Laat 't Lustig nit uw lijkvaur walmen,
In plaats te grijnen en te talmen !
Gij, die tot onderzoek bevoegd zijt,
Hoort in de maatschappij eens rond ;
Wien kwelt de meeste onvergenoegdheid,
Niet hem, die 't laagst leeft bij den grond;
0 Neen ! Zij schuili bij n, ontzinden !
Die 't met u zelven niet kunt vinden .
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En daarom, lustelooze zielen
Eens goed geschranst en u verlost !
\Vat brandstof kan 't verdriet vernielen,
G-ij helpt den turf Boer aan den kost,
En elke stadsraad stuurt zijn armen,
OM bij uw uitvaart zich to warmen.
1885.

I.
Ulf DE MSTORIE DER MODERNE
PIIILOSOPIIIE.

20.

Proeve eerier Oude maar daarom niet
Sleelite Levensbeschouwing hi
Poimlair Gewaad.

GENOT IS DEUGh. 1

// Genot is d e a g d" hoort men verklaren,
En gretig wordt het woord herhaald ;
Een philosoof heeft 't zoo bepaald;
Niet, dat hij z e 1 f het mocht ervaren ; —
'k Weet zeker, dat men u bedot heeft,
Toen men u zei, dat hij genot heeft.

1. fit geldt de formul e, die reel misbruikt en waarmee zonderling
geschermd wordt. De 0. v. d. B. geeft toe, dat men er zoo laug over redeneeren kan, dat men het t e g e n o v e r g e s t e 1 d e bijna verklaart, doch
dit maakt de b 1 o o t e for mule niet beter.
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'k Betwijfel of de mensch gered is,
Al dringt hij zich die machtspreuk op;
't Is van den regen in den drop ;
Genot ! Roemt vrij wat lust en pret is,
En zegt : Wie liefde, zang en wijn heeft,
Voor vele kwalen medicijn heeft.
Maar is het deugd ? Zijt gij voldaan
Met zulk een deugd in uw bestaan ?
Pan roep ik hier, waar scherts noch spot is:
't Z# 't Al een

TOEVAL

of nit

GOD

is,

De illaatschapp# gc,-,ond of rot is,
Sehoon feilen ooh )it'n daaglijkseh lot is,
)k Voel in mijn ,...,iel, plat
1885.

DEUGD GENOT IS.

UIT DE HISTORIE VAN DEN JONGSTEN TIJD.
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Dynamietzang 1

OF

GEVOLGEN VAN ONS PESSIIVIISIVIE,

ONDERGANG DER TWEEDE WERELD.
't Is achttien honderd drie en tachtig ; —
Sla ik 't beloop der wereld ga
En haar vooruitgang — 'k word indachtig,
Dat 't plekje davert, waar ik sta ;
Ons Leven wordt steeds minder heilig
En nergens is een mensch meer veilig.

1. Zie de tweede Opmerking hierachter.

80
Men zoekt wat ter verdelging diene,
Eerst buskruit, later schietkatoen,
Verjaagd door nitro-glycerine,
Dat n o g geen kwaad genoeg kan doen ;
Vooreerst one jets te doen ontploffen,
Heeft men 't met dynamiet getroffen.
Pit blijft geen chemische behandling,
Als bij de proeven van weleer ;
't Artikel komt reeds in de wandling,
Neemt plaats in 't dagelijksch verkeer ;
't Vult straks tot dekking der papieren
De snuifdoos onzer rentenieren.
't Wordt in de maatschappij de mode
Geweldig op zijn stuk te staan ;
Is men misnoegd, men zendt een bode,
Voor wien elk uit den weg moet gaan ;
Een zware knal meldt der regeering :
Doe onz en zin, of — samenzwering.
Dat rustloos woelen in 't verborgen
Is trouwens aan onze eeuw niet vreemd ;

Pe tirannie wist steeds te zorgen,
Dat gij van eedgespan verneemt,
Al maken deze ook meer bombarie
Dan vroeger ooit de c a r b o n a r
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De RussEN kenden nauw die waren,
Of namen gretig ze te baat,
Belagen 't levee hunner ezaren,
Beoogen 't sloopen van den staat,
En van alom komt ons de boodschap
Van weer een nieuw, geheim genootsehap.
Ik werp geen smet op die genooten,
Al lijken vaak hun laden do! ;
Er z ij n ondraaglijke despoten ;
Maar zeg ik soms : De maat is vol !
'k Vind, dat men z o o te zware klem legt
Op d'eisch van 't Algemeene Stemreeh t.
Wat weet een dorper van die dingen !
Heeft vroeger menigeen gezueht ;
Die tijd is om. — De

KAFFEBS

springers

Met hun spelonken in de lueht ;
Zoo wisten de

TRANSVAALSCHE BOEREN

Den nihilisten 't af te loeren.
De Wetensehap zal verder sehrijden ;
Niets dat Naar stouten wiekslag stuit ;
Straks smeedt zij nog geduchter blijden
En

vindt zij wreeder knalgas nit,

Waarbij ge laeht om 't geen gesehied is,
En kinderspel het dynamiet is.
6
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Daarnevens kwam HERR SCHOPENHAUER,
In dichtstijl

MADAME ACKERMANN ;

De horizont werd telkens grauwer,
Een aaklig heimwee groeide er van.
Ik zeg voor wie die lui niet kenden,
Dat zij het Lot den rug toewendden.
Hebt ge eens aan zulk een leer geroken,
Ten halve daarmee ingestemd,
Dan is meteen de kracht gebroken,
Waarmee men aan 't bestaan zich klemt.
Wanhopig roept men : God ! Wat is me
Zoo'n leven waard van pessimisme !
Bezwijkt nu de een van medelijden
't Rampzalig voorwerp zijner klacht
Zal eens op z ij n beurt zich bevrijden
Van wat hij dwaas vooroordeel acht;
Hij busselt zijn gemoedsbezwaren
En schopt ze weg of 't netels waren.
Dan in dien tijd van afgematheid,
Verslapping en verdelgingsmacht,
Vernielingszucht en levenszatheid
Ontstaan in 't eind uit ons geslacht,
Vermoeid na zooveel jaren zwervens :
De Broeders des Gemeenen Stervens,
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Gemoedlijk delve]] zij hun kuilen
Van post tot post op onzen bol ;
Welhaast zal d a a r de moordstof schuilen
Elk broeder kent en mint zijn rol ;
En is hun uurwerk eens geregeld,
Onze ondergang is ras bezegeld.
Daar dondert de opperlaag der Aarde
Met an gebulder uit Naar korst !
De groote zelfmoord, die niets spaarde,
Omvat zoo anarchist als vorst ;
Men emigrekrt bij gansche zwermen,
Gij hebt gt,en tijd zelfs om to kennel].
Nu menglen zich de mensehenrassen,
Thans worden St of en G e e s t gemeen;
Mee stingren dieren en gewassen,
,Jezuiet en Darwinist dooreen;
Geen schietgevaarten meer of dolken,
V erzoendag is 't voor alle Volken.
Dan in die algemeene ontwrichting
Verstuift de laatste dwinglandij ;
Het Niet treedt in en viert zijn stichting —
E e n Kerkhof, 't Al gelijk en vrij —
De Wereldkloot rolt zielloos verder !
Geen K u d d e meer — dus ook geen Herder!.
1883.

OPMERKINGEN.

1. (Zie , No. 19 Couplet 2, 3 en 8). De 0. v. d. B. heeft opzettelijk
klanken or!, au, ao op elkaar laten rijmen. Hij weet wel, dat daar aanmerking op gemaakt wordt ea geeft toe, dal men het zoo konnen vermi j
omdat het minder mooi voor het oog is. De Duitschers-den,ma
y don a 11 e e
die ii er, :te, a eu e, ei en ea, enz., de Vlamingen die soms oei en ooi laten
rijmen, vatted hun tack slordiger op. Tegenwoordig zijn in de beschaafde
iiitspdi oak ij — on, an gelijk en voor den laatsten klank hoort men geink kig niet meer het geluid, dat aan de klachten der Maartsche katten
he rinnert. Als er iets afgekeurd moet worden, ruimen wij dan sommige zooge4aamde dichterlijke vrijheden op, als g r o o t e goo n, s m a 11 e pa A. n,
1 a m rn e 1 e waarvan zelfs uitstekende mannen, helaas ! misbriiik gemaakt
hebben. Als er iets veroordeeld moet worden, vare men liever uit tegen
uitspattingen van Meesters, die in gebonden stijl zich aan de grootste ongebondenheden overgeven.
Wij lezen in de Vertaling van M o I, RE'S TARTUFE door
J. A. A LBERDINGK THIJM, behoive woorden als kieschhee ii, de volgende
regels Ode Bedrijf, 6de Tooneel)
Neen, stumpert, met y e z a a
Te brengen, dat gij mij

en — um a aan

gij-allen

verstand

hebt to volgen !

Dat ik de meesfer ben, — zoo ;mit ye mijn verbolgenheid straks onlviammen Wien ; ten ,vj ye ra aan de voeten weiqt des bracen mans, en door

snoodheen boet

OPMERK INGEN

BOILEAU Mgt,

zijn tweeds SATIRE (A, NomiAtE)

Enseigne-moi, Moliere, oil to trouves la rime, eic.
Bij deze Vertaling zou hij met den 0. v. d. B. roepen, natuu Ii 1 k in
m o o i e r Fr ansc h, zooals wij hier in Rolland zeggen :
Poete-Escamoteur, oil caches-tu tes rimes?
J ' honore tes exploits en abhorrai,t tes crimes ;
Jamais tes nouveautes ne seront de saison,
Et cette Muse n'a ni rime ni raison.
2. (Zie No. 21). In 1883 had de 0. v. d. B. het onverstand dit No , waarin
cell paar niet ■ 1 efti g e woorden voorkornen, geheel in overtt!enstemming
met dezen trout, op te zenden 'mar het deftigst e tijdschri(t van Nederland. Naast veelal onberispelijk proza 5), had hij daarin wel eens poezie
outdekt, die een eerzaam Geograaf aan Broek-in-Waterland zoo d()en denken.
Alaar deze t ij d z a n g rood geen geuade en zoo gebeurde het, dat h ij in plaats
van in het g r o o t e Tijdschrift in dit klei n e boekske kwam te ,staan,

')

Zoo even terloops het Oetobernommer van den Gins (1885) lezende, trat hij

uitdrukkingen aan, als De

kennis

van i eman d. make n, zich lat en go an

en andere gallieismen. Voyons, Un bon monvement, Messieurs Soyez moins farouches
it regard des pauvres diables qui reeherehent l'honneur de toire v o t r e
connaissanee et ne vous laissez plus aller a de pareils barbariemes
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