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Het was mij een jaar geleden een welkome taak een
bloemlezing samen te stellen uit Vondel's lyriek. —
Hoe aangenaam het mij moet wezen tans een bloemlezing te mogen geven uit Bilderdij k, een werelddichter
evenals Vondel, doch helaas door velen met minder
eerbied bejegend in deze tijden, kan men dus beseffen.
Hoe veel te meer word ik van vreugde vervuld, nu
dit zo mag wezen in het drievoudig herdenkingsjaar
van Bilderdijk (1756: geboortejaar; 1806: terugkeer
uit de ballingschap; 1831: sterfjaar) . Voor ons zal vooral gelden de honderdjarige terugkeer uit de ballingschap; moge heden, nogmaals zeg ik het, Bilderdijk na
100 jaar terugheren uit zijn geestelike ballingschap. Wij
onderschrijven het woord van Pierson: „wij gunnen
hem iets beters: HERLEVING." Ons land is te klein, ons
volk te gering in vergelijking met andere volken om
zijn eerste burgers te verschoppen en zich te beroven

van zijn eigen krachten. Bilderdijk is een zeer grote
kracht; moge men daarom tot het besef komen, dat
men niet alleen onze poëzie en onze kunst benadeelt,
doch ook de standaard van ons volk verlaagt door
Nederland's grootste genie in duisternis te begraven.
Er zijn niet jaren van te voren toebereidselen gemaakt om zijn herdenking te vieren, gelijk voor zijn
beroemden kunstbroeder Rembrandt, doch om de gelegenheid te scheppen ons volk nader in kennis te
brengen met verscheidene van de schoonste voortbrengselen zijner Muze, onder zijn gaven immers spant
die der poëzie (le kroon, wil de firma, die reeds zo vele
dichters, modernen en ouden, inleidde, een goedkoop
boekje uitgeven onder het bereik van allen.
Het spreekt vanzelf, dat deze bloemlezing verre van
volledig moet wezen. Ik zou minstens twee delen
nodig hebben als ik voor Vondel benutte, om u een
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vollediger beeld te geven van zijn kleinere scheppingen
alleen. Doch nochtans geeft deze keus reeds een blik
op de veelheid en verscheidenheid zijner gedichten,
vooral zijner lyriek (waartoe ik mij in hoofdzaak
bepaal), op de schittering zijner taal, op de grote
betekenis van zijn metriek en versbouw voor de
Nederlandse dichtkunst, waardoor hij een overgang
vormt van het gouden tijdperk naar de tachtigers.
Vergelijkt men mijn bloemlezing uit Vondel met deze,
dan zal men gewaar worden, dat de sprong van Vondels
metriek naar die van Bilderdijk even groot, zo niet
groter, is als van B. naar die der tachtigers. — En
van hoeveel meer betekenis wordt dit, als men in
aanmerking neemt de geringe ontwikkeling onzer
kritiek in die dagen! Wij mogen het zeggen: Bilderdijk
is de grootste kunstenaar, die ons land in twee eeuwen
(van 1680-1880) heeft voortgebracht. Geen dichter,
schilder, musicus, en geen bouwmeester uit die tijden
kan naast hem worden gesteld. „Geen Nederlandsch
dichter heeft ooit met de keuze, de opvolging, de afwisseling, de tegenstelling der klanken, met het rijzen
en dalen der toon getooverd als hij," spreekt Beets, een
vurige bewonderaar van hem en later zijn navolger.
(De liefde voor Vondel en Bilderdijk gingen vroeger
altijd gepaard.) „De ook door Beets werkende kracht"
noemt men Bilderdijk;; hoe groot kunstenaar Beets
moge geweest zijn, als dichter, vooral na de „zwarte
tijd", waarin hij zijn kloekste verzen schreef, en ondanks de vele zeer te waarderen verzen, die hij heeft
nagelaten, reikt hij met de vingerspitsen niet tot de
enkels van Bilderdijk.
Wij bewonderen Bilderdijk's veelzijdigheid, waardoor hij gelijk Vondel een wereld omspant. Zijn
poëzie is die des waren dichters, rijk aan schakering, een regenboog, die rust „op de uiterste
kusten", de helste vreugde en de donkerste smart,
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en met zijn blinkende boog zich verheft in de hemel.
Men verwijt Bilderdijk wel eens, dat hij „zwaar op
de hand" is, men kan dit met evenveel recht verwijten
aan Beethoven.
Maerlant, Vondel en Bilderdijk zijn de vaderen onzer
poëzie, de machtige werkers, de brede geesten, die
gepoogd hebben ons volk op te drijven, en werkelik
ook met reuzenstappen hebben vooruitgebracht, ondanks hun vaak behoudende ideeën. Alle drie hebben
zij gegeseld hetgeen zij de zonden achtten van hun tijd,
en ofschoon wij niet juist tot de richting van Bilderdij k
behoren, zal de toekomst hem wellicht in meer punten
gelijk stellen dan het heden. -- Moge ik een enkele
satire hebben opgenomen, bijv. op de dichters zijner
dagen, het kan natuurlik mijn bedoeling niet zijn
hem hier in de laatst aangeduide betekenis te doen
zien. — Het was mijn doel verzen op te nemen door
hun hoge schoonheid van opbouwende en niet van
afbrekende kracht.
Waarom is Bilderdijk de laatste tijd zo weinig gelezen en gewaardeerd, vooral door de voorgangers en
vaak uitstekende poëten onzer dagen, ofschoon hij zo
uitnemend dichter is, een lyricus, bijv. even belangrijk,
zo niet belangrijker, als de tot dwepens toe vereerde
jongere Shelley, schoon van dezen verschillend door
zijn karakter, door zijn gevoels- en zijn godsdienstig
leven? Ik zal de oorzaken hiervan niet in den brede
uiteenzetten, de laatste woorden bevatten een aanduiding; zijn scherp karakter, zijn onverzettelike
geest, zowel als zijn stervenszucht brachten bij tot
zijn impopulariteit, en zijn overproduksie deed hem
een prooi worden van Huet, wiens machtige invloed
ook hier helaas te bespeuren is, en wiens wijze van
beoordeling het onaangename onaangenamer weet te
maken en vaak van het mooie een slechte indruk
verwekt. -- Genoeg hierover. Indien deze bloemlezing

VIII
een begin van verandering in deze onbekendheid en
onbemindheid mag brengen, heeft het boek zijn bestemming bereikt.
Alle geesten voor tachtig hebben Bilderdijk een
groot, buitengewoon groot dichter geacht, velen, van
da Costa en Staring tot Guido Gezelle en Busken Huet,
zelfs den grootsten dichter van Nederland, anderen
deden hem volgen op den nog rij keren en brederen,
doch niet stouteren dichter Vondel, Jacques Perk
plaatste hem naast de bij uitstek populaire Ovidius en
Heine. — Ook onder de tegenwoordige letterkundigen
telt Bilderdijk vurige bewonderaars en het is zeker,
niet ongestraft kan men zulk een zanger verzaken.
Zij hij daarom spoedig in zijn eer hersteld; moge

deze heugelike datum daartoe medewerken, moge het
komend geslacht weer in eerbied voor hem worden
opgevoed.
De bloemlezing van Van Vloten, hoezeer weldadig
door de geestdrift van deze wakkere voorman, is niet
bijster geschikt door zijn biezonder gebrekkige keuze.
-- Ik meende een veel beknopter keur te moeten geven,
en alléén uit zijn oorspronkelike poëzie. (Vaak treft
men verzen van Bilderdijk aan zonder de naam van
den vertaalden of nagevolgden dichter.)
Sluiten wij met nogmaals het woord van Pierson
te herhalen: „Wij gunnen hem iets beters: HERLEVING"
en de volgende fraaie en ware uiting nog van hem
over te nemen:
„In die worsteling, die zelfbegoocheling en zelfgevlei
uitsluit, ligt voor mij zijn grootste tooverkracht. Een
nieuw gezichtspunt, een vingerwijzing, een geniaal
vermoeden; het oogenblikkelij k ruischen van een
vleugelslag, die u zelf van hemellust doet beven; een
verrukkelijke maat, die plotseling en telkens weer
uw innerlijkst aan het zingen brengt; een stout en
treffend beeld, dat u mede doet zeggen: poëzie is onze
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ware taal; verzen, die u liet vergezicht openen in een
wereld van hooge bespiegeling of u inwijden in ongekende teederheden van gevoel; en boven dat alles
gedurige sporen van den strijd, door een menschelijke
ziel gestreden, ter verovering, haast ieder (lag opnieuw,
van haar edelst geloof: ziedaar wat men bij hem
vindt en telkens zich weer opgewekt voelt te zoeken."
Louwmaand 1906

VAN ELRING

VOORBERICHT VOOR DE
TWEEDE DRUK
De hartelike ontvangst van dit boekske door kritiek
en publiek in het Bilderdijk-herdenkingsjaar 1906
was aanduiding van een terugkerende waardering van
's dichters werk. Echter staat deze nog niet algemeen
genoeg op de hoge ereplaats, waar hij hoort, en heeft
zijn poëzie nog niet die verbreiding, welke zij verdient.
„Moet iedere vijf-en-twintig jaar een grote Bilderdij khulde worden georganiseerd ?" werd mij dezer dagen
wat verbaasd gevraagd. Hierop antwoordde ik volmondig : „ Ja! Net zo lang tot Bilderdijk ten voordele
van ons volk de volle aandacht en waardering geniet,
waarop hij recht heeft." Intussen is de zeer sterke
toeneming van het aantal letterkundigen, oud en jong,
die blijkens hun snelle toetreding tot het BilderdijkComité 1931 den stoeren dichter nu 25 jaar later
mede willen huldigen, een allergunstigst teken voor
de toekomst zijner poëzie.
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De Firma Van Kampen nam het gelukkig besluit
deze sinds lang uitverkochte bloemlezing ter gelegenheid der aanstaande nieuwe herdenking te laten herdrukken. Moge het boekje tans wederom enige goede
diensten bewijzen aan lezend publiek en 's dichters
poëzie. Daarin zouden uitgever en samensteller hun
hoogste bevrediging vinden.
30 Wintermaand 1930

v. E.

KEUZE DES MINNEDICHTERS

1)

Den Treurtoon and'ren laatende,
Den Toon des Lasters haatende,
Verkies ik blij vermaak;
Niet morrende, niet schreijende,
Niet schendende, niet vleijende,
Is vroolij kheid mijn smaak.
De vreugde is nimmer schadelijk,
Het boerten niet versmadelijk:
Natuur zelve eischt geneugt.
De Grijsheid, stram en krommende,
Of Nijd en Boosheid, grommende,
Versmaaden slegts de vreugd.
1.780
1) Fragment van de inleiding tot een erotisch bundeltje,
waarin wellicht ook enkele verzen van Bilderdii k zijn opgenomen. Het bovenstaand gedicht verraadt duidelijk de
hand van B. en wordt door vlij opgenomen om de meesterlij ke vorm en taal, en omdat het een blijmoediger tijdperk
uit 's dichters leven karakteriseert.

LIEFDE
Geen overmaat van kunstgedienstigheden,
Op 't winnen van een schoonheid toegelegd;
Geen teedre taal of diergezworen eeden,
Zijn 't kenmerk, dat den liefdegloed beslecht.
Maar, zonder hoop, zich-zelven weg te schenken;
Van 't diepst ontzag voor 't voorwerp aangedaan,
Verwarringvol te staren op heur wenken;
Door 't brandend oog zijn boezem te verraa,n :
Standvastig, teêr, en vurig, zelfs in 't midden
Der telstring van de doodelijkste smart,
De vlam, waar in men wegsmelt, aan te bidden:
Zie daar de min! zij huisvest in mijn hart.
1780

ROMEO EN JULIA
Bleven de leerzame dochters van Mineus weleer aan
de lippen
Harer welsprekende zuster in luisterende aandacht
geketend,
Wen ze d'oplettenden kring de onzaligste liefde verhaalde;
Liefde, gekweekt in den wrok van twee vijandlijke
stammen,
t' Ondergebracht en vernield door hunne vereenigde
telgen;
't Was met dezelfde verrukking, met d'eigensten wellust des harte,
Dat mijn begoochelde zinnen zich in de beschouwing'
verloren
Van het ontzet'lij k tafreel dier tederverknochte gelieven,
De offers des woedenden haats, die beider geslachten
verdeelde.
Teder, beminnelijk paar, wier harten, te samengestrengeld
Door d'onverbreekbaarsten band, eenstemm'ge bewegingen voelden,
Eenerlei zuchtjes ontlastten, in de eigene kwelling'
verteerden,
Zich in elkander vernietigden en in elkander vernieuwden!
Teder, beminnelijk paar! hoe heeft me uw noodlot
getroffen!
Hoe mijne ziel uw liefde, en hoe uw rampen verzwolgen!
Hoe uw liefde benijd, ja zelfs uw rampen gezegend!
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Romeo, 'k zie u nog, met de verwe des doods op de
kaken,
't Staamlend vaarwel, eer gij 't uit, met afschrik en
ijzing herroepen.
Ai mij, hoe dobbert uw ziel met dit woord op uw
sidd'rende lippen!
'k Zie uwen boezem bedaauwd met brandende, blakende tranen.
'k Zie hoe gij spraakloos, geschokt, versmoord, door
bruischende tochten,
De armen, verstijfd om den hals der minlijke Julia,
los rukt,
Vol van het aaklig gevoelen des naadrenden onheils. —
o Hemel!
Moest dan zo veel min zo gruwzame ellenden ten doel'
staan!
J ulia, 'k zie u nog, en gevoele de maat van uw lijden.
Wanhoop, vertwijfling, — wat naam, wat naam aan
uw' toestand gegeven?
Bevend beschouwe ik de schaal die 't doodlijk bereidsel
u aanbiedt.
't Doodlijk bereidsel? Gewis: om voor eeuwig uwe
oogen te sluiten
Moest het u eenmaal het licht, 't noodlottig daglicht
hergeven!
Al te lichtzinnige Lijfarts, wat baat uw te roekloos
beloven ?
Waartoe de ontwaking bereid, daar de eindloze slaap
op zal volgen ?
Waarom bedroogt gij haar niet, die zich uwer kunde
betrouwde?
Zulk een bedrog ware een weldaad; een weldaad, die
al hare ellenden
Kortte, en haar einde 't besef van 't smartelijk sterven
bespaarde.

Hemel, wat zeg ik! — ó Neen: onzalige! 't Angstig
herleven
In de verblijfplaats des doods, wordt rij klij k, ja
dubbeld vergolden
Door het geluk van in d'arm van die u waard is te
sneven.
Romeo, welk een geluk! gij kent, gij proeft het volkomen:
Dank zij 't knagend vergift. Te gelukkig in d'arm uwer
schone,
Sterft ge in de blakende minne, om geene verkoeling
te vrezen:
Sterft ge, en het aardrijk ontsluit u 't herbergzaam
verblijf van de ruste.
Romeo, weet ge uw geluk naar eisch, naar waarde, te
schatten ?
Kent gij 't? — het aardrijk verschaffe u een zachte en
vredige rustplaats!
Julia,'k zie uwe drift de verwilderende oogen ontgloeien:

'k Hoor u den noodkreet, den galm der vertwijfeling
uiten! — Wat doet ge ?
't Einde is nabij van uw leed. Zijn ziel zweeft om uwen
boezem,
Om uwe lippen, in 't rond: zij zoekt met vurig verlangen
De uwe te ontmoeten; zij zoekt met de uwe te samen
te vloeien:
Ja, gij erkent haar begeerte, en zult haar begeerte
genoegen.
'k Sidder! — gij stort in uw bloed! en ik! waan met
u te sneven.
Schilder der min, der natuur! wie heeft het penceel
u gegeven,
Om ons de driften des harte met zo veel waarheid te
malen?
Wie toch, wie leerde u 't gemoed dus door uwe klanken
beroeren ?

Wie de geheimen der liefde, de kwellingen, de angsten,
de pijnen,
De onvergelijklijke zoetheid der hoop, die zij ingeeft,
te kennen ? —
Liefde bestierde uwe vingren in 't schetsen dier levende
trekken:
Trekken, daar 't tedere hart zich-zelve in herkent en
beoefent.
Zij, die de schrijfstift van Naso geleidde om haar
krachten te schetsen,
Zij gaf zelv' u de taal, de eenvoudige taal van een hart in,
Even gevoelig als 't mijne, en licht
! Doch, dat we
ons bedwingen!
Treffend genoegen, zich-zelv' in 's lotsgenoots ramp te
beschreien!
Onder het masker van medegevoeligheid, zonder beschroomdheid,
Vrijlijk d'opborlende tranen een' ruimeren loop te
vergunnen!
Edel vermaak, 't is in u, dat zich mijn geest mag verpoozen
Van de geduurzame plagen, verknocht aan het menschelij k leven.
1781
....

ODE
Wat hangt ge, ó lang verstramde Luit,
Aan dees verdorden olm ten speeltuig van de winden?
Wat hangt gij 't vuig gewormt' ten buit,
En galmt, terwijl ge u voelt van roest en molm verslinden,
Van tijd tot tijd een zucht en flaauwen rouwklank uit,
Die ongemerkt in lucht verzwinden?
Wat hangt ge, ó lang verstramde Luit,
Ten speeltuig van de winden?
Getrouwste lenigster der smart,
Wat heeft uw invloed aan mijn hart,
Wat heeft u aan mijn hand onttogen?
Helaas, gij zalft mij 't hart niet meer,
Mijn hand wierp u mismoedig neer,
En wantrouwde uw vermogen!
En t' onrecht niet Vergeef het mij,
Aanbiddelijke Poëzij !
Uw geestbegoochlend streelen
Smoort wel de weeklacht in den mond,
Maar ach! het weet geene open wond
Van 't kwijnend hart te heelen,
Zij gaapt en bloedt en laat geen rust
Van felle folteringen: —
Welaan dan, ga, en poog, wien 't lust,
Uw rouw in slaap te zingen!

Ja, 't menschelijk hart brengt driften voort,
Door heuren toon te sussen;
Maar zoo haar hand een vonkjen smoort,
Zij weet geen vlam te blusschen.
De tocht die in den boezem stormt,
En bruischende begeerten vormt,
Uit zelfgebrek gerezen,
Gelijkt aan Epidaurus slang,
Ontrefbaar voor den tooverzang
Van die hem wil belezen.
Van hier dan dwaze Theokriet!
Die tooverkracht vermag hier niet.
Hoe hulprijk in uwe oogen!
Die balsem voor 't gegriefd gemoed!
Die artsenij die wondren doet!
De waan heeft u bedrogen.
Ga, vind bij d' aangreep van den dood,
Den kranke, van 't besef ontbloot,
Met stijfgeklemde lippen;
Ga, roem hem de eêlste kruiderij,
Van Ganges Oost- en Westerzij;
En — zie zijn adem glippen!
En, kunt gij, stoor zijn ijzren slaap
Dan nog als machtige Esculaap
Door Morgenlandsche geuren,
Dan, dan zult ge ook mijn boezempijn
Door 't zangvermogen meester zijn;
Als 't graf door Péans kruiderwijn
Zijn roof zich laat ontscheuren.
1783

DE WARELD
Wat zijt ge, ó samenstel van onbegrij plij kheden ?
o Schaakling van gewrocht en oorzaak zonder end?
Wier mooglij kheid de geest ter naauwernood erkent;
Wier dadelijk bestaan een nacht is voor de reden!
ó Afgrond! dien 't besef geen weg vindt in te treden!
Wat zijt ge? Een bloote schijn, het zintuig ingeprent?
Een indruk van 't verstand, waarom 't zich vruchtloos
wendt?
Een denkbeeld, dat we ons zelf uit ijdle meening
smeden ?
Of zijt ge in tegendeel een wezen buiten mij?
Bestaat ge? is dat bestaan geen enkle droomerij ?
Of is 't een wijziging van eenig ander wezen?
Dus vraagde ik reis op reis, tot God mij 't antwoord gaf,
Hij sprak: 't bestaan is mijn'; wat is, hangt van mij af,
De Wareld is mijn stem, en roept u, mij te vreezen.
1786

DE ZONNEBLOEM
Schoon Klytië haar oogen nooit
Van Febus stralen
Af laat dwalen,
Hij heeft in 't eind zijn kring voltooid,
En de nacht bepaalt zijn' luister:
Maar uw oog blinkt zelfs in 't duister,
Galatheê ! en mijn gezicht
Blijft daar eindloos op gericht.

TOEWIJDING VAN DEN „ELIUS"
Wie zal mijn speeltuig, niet op gebruiklijke,
Niet op gewone mate gezangstemd,
Niet met den geest der eeuw getokkeld,
Wie zal 't een' oogwenk gehoor verleenen?
U, ó mijne Eg á, dierbaarste op 't wareldrond,
U zij 't geheiligd, U, en den telgen,
Den van God afgebeden' telgen,
Die mij uw zuivre schoot mag schenken!
Wat is de wareld? wat, die er om ons zijn,
Dat we hun aandacht trachten te vestigen?
Ach! leven we ons en voor elkander?
Leven we om kroost, onzer waard, te vormen!
Dat dit, dierbre Egá, uit onze spelingen,
Uit onze werken, t' samen eenstemmig,
Het bloed leer' kennen en leer' achten,
Waar hen de Hemel uit deed verwekken!
Wij, teedre! kennen 't, voelen zijne inspraken;
Ons beiden vloeit het zuiver door de aderen,
En fier op vaderlijken oorsprong,
Zal zich ons kroost ook op U verheffen.
Minlijke! ach, eenmaal zal die de tijden noopt
Ons aan elkander, ons aan den echtknoop,
Den echtknoop, die ons be der handen,
Die onze harten vereent, o ntscheuren.
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Licht is dat uur ons, licht is het mij nabij.
Wel, toon dan, sterve ik, toon onzen kinderen,
Toon dan den panden onzer liefde,
Wat zij geroepen zijn, waard te wezen.
Dit! ó mijn Weêrhelf t ! dit zij uw lij koffer !
Dit! en ik zal dan dankbaar te rust gaan!
Zoo kalm in 't uitzicht op 't toekomstig,
Als in 't terugzien op 't afgeloopen.
1786

DE ZWAANT
(UIT ELIUS, AANHEF VAN ZANG 2)
Aan d'inham, daar de breede stroom,
In 't schuren van de wallen,
Een' houttin voorburg omgeleid,
Zijn meeste slib liet vallen;
Daar schuilde, in schaáuw van wilgeblaa,n
En hooggeschoten rieten,
De schoonste stroom- en vijverzwaan
Van alle watervlieten.
Die vogel had zich sins voorlang
In deze vrije plassen
Een donzig pluimennest bereid,
Met teder wier bewassen.
Daar vond hij met zijn fier gezin
Zich onder Diedrij ks muren,
De zelfde veiligheid verleend
Als duizend nageburen:
Daar plag hij de opgezette borst
Te spieglen in de baren,
En met een' trots gebogen hals
Den landstroom op te varen:
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Daar was hij Heiles zoetst vermaak
Door 't schittren van zijn pluimen:
Daar voedde hem heur blanke hand
Met keur van tarwekruimen.
Maar thands in haar' ontroostbren rouw,
Van dag tot dag vergeten,
Thands aasde hij op 't enkle kroos,
En lisch, en waterbeeten.
Dus weidend tusschen 't dichte wier,
Bij 't riet op één gekrompen,
Ontdekt en bijt hij n den ring,
Vast drijvende op de plompen.
Hij bijt, en drukt zich 't kantig goud
Door 't al te vinnig bijten
Onachtzaam in de harde sneb,
Dat vlies en beenders splijten.
Flux schudt hij kop en hals en sneb,
En trapt en klept door 't water,
En schreeuwt zijn pijn al wringende uit,
Met ijsselijk
k geschater.
Hij krimpt; hij duikt; hij tuimelt om,
En rept de breede vlerken;
Maar al zijn woelen is onnut
Om 't kleinood los te werken.
Daar springt hij woedende op den wal!
Nu stort hij zich ten gronde;
En strooit den stroom met vlokken dons,
Bezoedeld van zijn wonde.
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Hij spart en staart en wieken uit,
En heft zich naar den hoogen;
Ploft neêr, en schept in 't spattend nat
Een paar van regenbogen:
Rijst weêr, met opgesteken' kop
En uitgebreide pennen,
En kneedt en klieft de dunne lucht,
En — is niet meer te kennen.
1788

AAN HET HOOFD VAN MIJNEN
TYRTÉUS
Krieg ist mein Lied, weil alle Welt
Krieg wil, so sey es Krieg!
GLEIM

't Schreeuwt alles, te wapen!
't Wil al in 't geweer!
In mannen en knaapen
Hoe oud of hoe teêr,
Hoe wel- of wanschapen,
Geen onderscheid meer!
't Kan rusten noch slapen,
Maar hongert naar de eer
Van kousjens met slopjens
En knoopjens als dopjens,
En schoentjens met smeer.
De boer Alexandert
Bij mistpraam en kar;
De burger, gebanderd,
Loopt om voor een' nar:
't Zwiert vaandel en standerd,
Hoe heet of hoe bar;
't Saizoen is veranderd,
En 't jaar in de war;
De kermis vol kuren
Schijnt eeuwig te duren
Aan 't poppengesnar.
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Wel aan dan, mijn vrinden
Wil 't alles te veld;
Zijn de oorlogsgezinden,
Nu meerder geteld,
En ruimer te vinden
Dan oordeel of geld;
Wil elk zich verblinden
Met d' eernaam van Held;
Welaan dan, eens mede
Naar Attische zede,
Den Krijgstoon gesteld!
1787

2

DE WENSCHEN
Dit vers vereenigt de kernachtigste kortheid en kracht met
zinrijkheid, eenvoud en zoetvloeiendheid.

Ali, in zijn bedecel,
Smeekt den Engel Gabriël
Om geleerdheid en verstand,
En ontfangt het van zijn hand.
Drie jaar later bidt hij weêr,
En zijn wenschen is om eer,
Zijn begeerte wordt voldaan.
Nu ontbreekt er rijkdom aan.
Naauwlij ks vraagt hij geld en goed,
Of hij zwemt in overvloed.
Straks begeert hij vrouwenmin:
Hij verzadigt zich daar in.
Hij verlangt naar nageslacht:
't Wordt hem aanstonds toegebracht.
Thands zijn 't vrienden, die hij smeekt,
En hij heeft die, eer hij spreekt.
Daarop haakt hij naar gezag:
Hij bezit het nog dien dag.
Eindlijk dorst zijn ziel naar rust:
Hij verkrijgt zijn hartelust.
Die verveelt hem wederom,
En — de wanhoop maakt hem stom.
Wreevlig, dof, en buiten raad,
In een' deerniswaarden staat,
Mijmrend, kwijnend zonder end,
Slaat hij 't oog naar 't firmament:
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„Zie, ó Hemel, hoe ik hij!
„Is er geen geluk voor mij ?"
Gabriël verschijnt op 't woord,
Zoo als hij dit zuchten hoort:
„Slechthoofd (zegt hij) die daar klaagt!
„Hebt gij ooit geluk gevraagd ?"
1788

EEN ROTS IN BRUISCHENDE ZEE
Laat golf bij golf van 't ziedend ruim
Den steenklip vrij bestoken,
Zij brij zien zich tot nietig schuim:
Hij, staat, en is gewroken.
1788

LEVEN 1 )
Siert het frisse rozebloed,
Tooit des krokus gouden gloed,
Bollen wang en hairen:
Boomt een halfvoltrokken eeuw
Met des levens wintersneeuw
't Wagglend hoofd bezwaren: —
Hult de kriekende ochtendstond
't Lachen van den kindermond
Met aanminnig blozen;
Legt het flaauwende avondlicht
Zilvren glinster op 't gezicht

Van den tandeloozen:
Neemt het lichaam toe of af,
Rijst het, duikt het naar het graf:
Zegt niet dat we leven:
Door zich-zelve te vergaan
Is te strijdig met bestaan,
Om het naam te geven.
1788

1) Horatiaansch van dictie en schoonheid. De drie laatste
regels vooral zijn diep gedacht.

T
AAN ODILDE
Mijn rijtuig voert mij heen door ruwe wintervlagen,
Terwijl mij 't stormend weêr door de ooren giert en
ruischt,
En klettert op 't verdek van mijn geschokten wagen,
Die op 't geklap der zweep door stroomen waters
bruischt.
De weg spoelt voor mij weg in breede regenplassen,
En slurpt het stortend vocht in d'ingezakten grond;
En 't oog ziet nergens heen dan drassige moerassen,
Waar kortlings 't zomergras op frissche weiden stond.
De hoef der rossen zinkt door 't veenmoer tot de hielen,
En klinkt niet meer maar kletscht in't doorgeweekte hal :
Het voertuig klieft den klei, die vastzuigt om de wielen,
Helt over tot zijn' as, en dreigt mij met den val.
'k Ontzette' mij gewis, indien ik iets kon denken,
Dan u, die waar ik trek, mijn hart aanwezig blijft;
Dan de angst, die, om mijn reis, zich teekende in uw
wenken;
En 't sidderen van uw' arm, mij om den hals verstijfd.
Aanminnige,! ach van waar dat schrikbaar geestberoeren ?
Wat voorspraak van gevaar beheerschte u op dien stond ?
Wat gruwde uw ziel voor 't uur, dat me uit uw' arm
moest voeren ?
En waarom stierf 't vaarwel op uw bestorven mond?
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Mijn dierbre! honderdwerf heb ik uw zij' begeven,
Om de onschuld, waar zij leed, door 't rechtspleit voor
te staan:
Maar nooit voelde ik uw' mond dus op mijn lippen beven,
Maar nooit, uw teder hart met zulk een onrust slaan.
Wat naakt ons? welk een nood zoude ons den schedel
treffen ?
Wat aakligheid, wat schrik, wat ijzing slaat me om
't hart ?
Mij dunkt, ik zie u 't oog van angst ten hemel heffen,
De wangen nat bezwalkt, en 't hoofdhair gants verward !
Ik zie u radeloos de handen samenwrangen.
Verwoed voor 't voorhoofd slaan en kloppen op de
borst:
De losgerukte vlecht om hals en schouders springen,
En 't zuiver boezemschoon door traan op traan bemorst !
Dit denkbeeld volgt me alom, staat eindloos voor mijn
oogen:
'k Verdruk het, 't komt weêr op, en maakt mijn zinnen buit;
't Vermeestert, 't sleept mij weg: ik wil uw tranen
drogen,
Schiet toe, en strek me, als woest, naar uwe omhelzing
uit.
'k Grijp toe, en vat de lucht, die uitwijkt aan mijne
armen,
Herken 't bedrog van 't hart, doch des niet meer gerust!
En 't snorren van den wind wordt in mijn ooren
kermen;
De regen, reutlend bloed, dat om mij henen gutst!
Het zelfde beeld keert weêr, en 'k hoor uw boezem
schreien!
Ik ijs, en poog mijn hart van 't schriktaf reel te ontslaan.
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'k Laat een gedwongen oog door 't wolkgespansel weien;
't Zweeft om, en wordt bepaald door gindschen
Oceaan.
'k Hoor, dunkt mij dan, den storm met nieuw gebulder
loeien;
De golven, 't schuimend hoofd verbrijzlen op een rots;
Het opgezette bloed brengt flux mijn brein aan
't gloeien,
En 'k zie, 'k gevoel me er bij, en midden in 't geklots.
Dan wordt mijn koets een boot, en zwarrelt door de
baren,
Van golf op golf bestookt, naar vrijkeur van den wind.
Dan stroomt mij 't bloed terug, en stolt het in mijn
a aren :
Dan voelt mijn hart u weêr, en hoe het u bemint.
Dan grieft, dan moordt het zich door dringende verwijten;
En ziet in elke golf den dood, die op mij grimt;
Op de eerste, op elke klip, mijn kiel in stukken splijten:
En geeft het op aan de angst, die hoog en hooger klimt.
't Vertwijfelt aan 't behoud, aan uwe tederheden,
Zich-zelf, zijn eigen min: en grouwelt van 't bestaan:
't Schreit aarde en hemel toe, en siddert van zijn beden;
En, moede en ademloos voert mijn gespan mij aan.

DE WINTER
Het vochtige teeken
Der stortende beken
Rijst over ons hoofd.
Nu zinken de stralen,
Waar heuvels en dalen
Door wierden gestoofd.
De snelheid der stroomen
Begint te verloomen,
In 't vallen gestuit
Door schuivende korsten,

Die de oevers doen dorsten
Met telgjens en kruid.
De koele Najaden
Verleeren het baden
En schuilen in 't hout:
En 't groeien der plassen
Maakt vuile moerassen
Van weiden en woud.
Zoo wislen de stonden,
Aan beurten verbonden,
En houden hun treê !
Zoo spruiten en sterven
En bloemen, en gerven,
En boomooft, en snee!
Viersoortige rente,
Van 't bloeien der Lente,
Tot d' aftocht der kou.
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En loop der Getijden,
Ons nu tot verblijden.
En dan weêr tot rouw!
Gij hebt met ons haken
Naar nieuwe vermaken,
Het zelfde gemeen:
Zoo drijven de wenschen
In 't harte des menschen
Elkanderen heen. —
Den dwingland ontweken,
Die de opene streken
En velden verwoest,
Vliên Floraas gespelen;
De grond ligt te kwelen;
En 't ploegijzer roest.
Beschouw dees violen,
Nog even ontscholen
Aan 't woeden der lucht:
Op 't steeltjen gebogen,
Ontduiken zij de oogen
En geven een' zucht!
Dees dorrende heester,
Den winden nog meester,
Beschutte 't nog kort:
Dan slaat hem het weder
Op 't plantj en ter neder
En 't bloemtj en verdort! —
Nu zoekt hij de steden
Die, kortlings geleden,
De velden bezong:
Nu vlucht men die oorden,
Die korts zoo bekoorden,
Met haastigen sprong.
Ondankbare vrinden,
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Wie de adem der winden
Zoo spoedig verdreef!
Maar zeg, wat beminnen,
Gegrond op de zinnen,
't Vermaak overleev'? —
Nu tracht men de dagen
Door 't spel te verjagen,
Door zang en tooneel:
En 't vluchtige glimmen
Der zon op de kimmen
Schijnt thands nog te veel. —
Voor ons, mijne Odilde!
De Landgrond verspilde
Zijn zoet niet voor ons:
De zomer mocht naken,
Wij voelden geen blaken
Des koestrenden zons.
De Winter mag naadren,

En wouden ontblaadren,
Wij vreesden geen vorst.
Geen dagen verdrieten,
Daar de uren me ontschieten,
Geklemd aan uw borst.
De keer der saizoenen
Moog dorren of groenen,
Onze Echtkrans blijft frisch:
U mijne te heeten,
Is, al te vergeten,
Wat buiten ons is.

DEN XXV APRIL
Al laat ons 't trage jaarsaizoen
Gebrek aan dartlend eppegroen
En taaie rozelaren,
Wij kransen vrolijk eiloofblad,
Met gouden krokus saamgevat,
Om de ongehulde hairen!
Het outer naar de aaloude wijs
Omvlochten met geheiligd rijs,
Zij statelijk ontsteken!
Reeds speelt de dartle wierookvlam,
En wacht op 't rookende offerlam,
Om 't sprenklend bloed te leken.
Breng hier des wijnstoks oudsten roem;
Laat de onverwelkte malvebloem
Het zilver koelvat sieren;
n
En bruisch de frissche Hoogtijdwijn
In 't helgeslepen kristallijn,
Om Cypris maand te vieren
Of toen ge, ó gouden Cytheree,
De blonde kruin verhieft uit zee,
En 't schoonste lijf vertoonde;
Was 't toen op aarde en waterplas
Geen feest bij al wat levend was,
Bij al wat haar bewoonde?
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Lag alles niet van kracht ontbloot,
Daar 't evenbeeld van de ijzren dood
Al de Elementen boeide?
Was 't niet met u, als gij verscheent,
Dat bloei en lust te saam vereend,
De wareld overvloeide?
Loeg Flore u niet blijmoedig aan,
Bij 't zachtkens rijpend tarwegraan,
Dat Ceres hoofd vergulde?
Deed veld en beemd en woesteny
In eensgestemde melody,
U niet de teerste hulde ?
Sluit nog op 't wederkeerend uur
De blijd ontwakende natuur
Haar' schoot niet jaarlijks open?
En wordt door al wat leven voedt,
Uw blijde weerkomst niet begroet?
En zou zij mij niet nopen!
Gewis, dit tijdstip is voor mij,
Een overdierbaar hooggetij';
Het hoogste feest der aarde!
Maar niet omdat de krekel krij scht ;
De zwaluw uit den slaap verrijst,
De grond zijn scheutjens baarde.
Maar niet omdat de brakke stroom,
Zoo wijd ontzwollen aan zijn' zoons,
De weiden schijnt te vlieden.
En 't hupplend wol- en zuivelvee
Uit malsche klaverbloem en klee
De Lente welkoom bieden.
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Vermaak wien 't lust, de nieuwe jeugd,
Die dier en plant en veld verheugt;
Mij roert geen landgewemel!
Eén wellust leve er slechts voor mij,
En 't aardrijk zij een woestenij,
Het is me een volle Hemel.
Gij dierbre, wier bezit alleen
Een Eden is vol zaligheên
Voor 't hart aan u geschonken;
Dat hart, dat nevens uw genot
Geene andre wellust vraagt van 't lot;
Aan 't uwe vastgeklonken!
Gij, dierbre, telt van deze stond
De schakels uwer jaren rond
Als zoo veel parelsnoeren:
De dag die 't eerste licht u bood,
Vernieuwt zich in dit morgenrood
Om 't u te rug te voeren.
Wees welkom des, o blijde dag!
Gehuld met 's Hemels morgenlach,
En 't vrolijkst Lentekrieken!
Wees driewerf met mijn hart gegroet,
Uw aanblik vloog het reeds te moet'
Op huppelende wieken.
Wees welkom, rijs! ja rijs, en keer
Met telkens nieuwen luister weêr,
Gij schoonste mijner dagen!
Gij die mij 't goed hebt voortgebracht,
Waar mede ik, al wat is veracht!
En lach om 's noodlots slagen.
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Een andre zon voere in heur baan
Gewenschte winst van schatten aan;
Gij vordert welkomklanken !
Een teedre en dierbare Echtgenoot,
Zie daar het kostelijk kleinood,
Dat ik u heb te danken!
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DE INTOCHT DER FRANSCHEN
Den Adelaar, die dwars door lucht en wolken
Den donder in zijn oorsprong tegensnelt.
En onder 's hemels schuchtre volken
Den scepter in zijn' klaauw beknelt:
Die met den slag van zijn metalen pennen
Des bliksems straal in 't snorrend vuurspoor stuit,
Der winden vlucht voorbij durft rennen,
En hemelruim en aard vrijbuit:
Wiens brandend oog door gloed vermoeid noch stralen
Van uit zijn kreits op beide kimmen staart,
En, daar het afstand acht noch palen,
De zon in 't roostend aanschijn vaart:
Hem, hem gelijk, wanneer hij fier te wapen,
Door honger tot den roof geport,
In 't midden der verbaasde knapen
Op 't blatend ooilam nederstort:
Ja, hem gelijk in fierheid, moed en krachten,
Slaat Frankrijks haan de stoute vleugels uit,
Rept spoor en vreesselijke schachten,
En 't aardrijk davert van 't geluid.
't Heelal zag hem, aan 's meesters hand ontvlogen,
Den gloênden kam verheffen tegen 't zwerk;
De woede vlammende in zijne oogen;
Zijn slagpen 's hemels heir te sterk.
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Het zag dit, ja; en dacht zijn vaart te storen,
Zijn taaie wiek te fnuiken in de vlucht;
Maar voelde 't klemmen van zijn sporen,
En liet hem 't ruim der vrije lucht.
Nu dringt zijn kreet door bosschen en waranden,
En jaagt den schrik wat ademt in 't gemoed:
Zijn wapenroep ontvolkt de landen,
En smoort Euroop in eigen bloed.
De forse klaauw van Duitschlands Adelaren,
Werd door den schok van zijne wiek verlamd,
En Neérland heeft zijn legerscharen
Vergeefs ter Oorlogseer' ontvlamd.
De Luipaard wijkt langs de overheerde zoomen,
En trekt de nagels in, van vreemden schrik ontroerd;
De Leeuw ligt roerloos aan de stroomen,
Door 't barre winterweêr bevloerd.

Wat geest, wat drift, wat ongemeen vermogen
Bezielt u dus, o Mavors Krijgsheraut,
Dat ge alles voor u neêrgebogen,
Of onder uw banier beschouwt?
Heeft dan natuur, en, met haar saamgezworen,
De Hoofdstof-zelf met u ten strijd geprest,
Den wissen ondergang beschoren
Aan dit rampzalige gewest?
Ja; vruchtloos is uw weerstand, wakkre Helden,
Die nog het handbreed gronds, verheerlijkt door uw'
moed,
Het laatste handbreed onzer velden,
Verdadigt in uw plassend bloed.
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De Winter voert van uit den nacht van 't Noorden
Zijn legermacht bij die der Gaulers aan;
Zijn heirspits effent in deze oorden
De nooit begangbre waterbaan.
Vergeefs, vergeefs tot bolwerk onzer palen
De golven uit heur' kil verdagvaard om u heen!
Ach, om den vijand in te halen,
Verharden zij tot marmersteen.
En Rhijn, en Maas, met ingetrapte lenden,
Ontfingen 't harde juk geduldig op den rug,
En vormen voor de legerbenden
Een onvernielbre Waterbrug.
Gaat, braakt nu vrij met duizend koopren monden
Het vuur en 't gonzend lood op uw bestrij dren uit.
Verweert uwe afgesneden gronden
Op elke Vaderlandsche kluit.
De glorie zal uw dappre kruin lauwrieren,
De dood u heerlijk zijn, de dood voor 't Vaderland!
Maar de overmacht zal zegevieren,
Daar 't noodlot met haar samenspant.
Daar hoort ge reeds het juichend zegekraaien!
De Vrijheid in heur' naam verzwinden door de lucht
Daar ziet ge 't Vrijheidsteeken zwaaien,
Door zoo veel kostlijk bloed berucht!
Kniel, kniel nu neêr, en kus de dorre handen,
ó Nederland der felle Woestaardij;
Kus de aangeboden Vriendschapsbanden,
Hoe prangend ook hun knellen zij!
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Schud thands uw zweet, uw duurverworven schatten,
Den Nagebuur wilvaardig in den schoot.
Gij moogt ze met uw tranen natten,
Maar zwijg, of boet het met de dood!
Dus wil 't het lot, 't besluit van 't Alvermogen,
God heerscht; Hij hoorde uw stem, den kreet van
- d' overmoed :
Zijn donder ratelde in den hoogen,
En alles viel den Gal te voet.
1795

TROOST
Schoon de Abeel met tak en wortel
Door het onweêr nedersla,
Rots en steenklip stort' te mortel,
't Scheurt geen trouwgepaarden tortel
Van zijn lieve wederga.
Neen, hij dekt haar met zijn vlerken,
Houdt haar aan zijn borst geprest,
Weet haar 't trillend hart te sterken,
En op een der lage berken
Sticht hij haar een ander nest.
Daar, in 't stille loof gedoken,
Vliegen ze aan elkanders hart;
Paren, kussen, streelen, stroken
Van vernieuwden gloed ontstoken.
En verzoeten zich de smart:
Stellen wind- en bliksemsnorren,
Schrik en donder uit hun zin;
Trekkebekken, kirren, korren,
Laten bloem en tronk verdorren;
En zijn zalig in hun min.
1795

ELIANES JAARFEEST
't Gedicht
Uit plicht
Gelukt niet licht,
Maar hinkt aan ijzren boeien;
't Heeft vier
Noch zwier,
Noch bloei noch tier,
En kruipt in plaats van vloeien.

Maar brandt
De hand
Die 't speeltuig spant,
Van 't innig boezemgloeien;
Geen toon
Zoo schoon
Bij mensch en Goón,
Dan die het hart ontvloeien.

Voor mij
Ik wij
Mijn Poëzij
Geen dorre pli chtbetooning ;
Ileur lied
Klinkt niet
Op vreemd gebied;
De Dichtluim kent geen Koning.
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Doch kon
Een bron
Die eens begon
Steeds onuitputbaar springen,
Hoe blij
Zou zij
Op 't Feestgetij
Van Eliane zingen!
Dan ach!
Ik mag
Dien blij den dag
Met geen gezang begroeten
De smart,
Die 't hart
Te fel benart,
Maakt Zang- en Speelkunst voeten.
Daar 't leed
Zoo wreed
De borst doorsneed,
En tranen drong uit de oogen,
Zou daar
't Bezwaar
De zangrige aá r
Niet tevens op doen droogen?
Den gloed
Van 't bloed
In zilten vloed
Van staag geween verdronken
Is al
't Geschal
Van Feest of Bal
Niet weêr in staat te ontvonken.
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Neen, zang
Waar dwang
En hartgeprang;
Doch waar voor zuivre wenschen
Ons heil
Slechts veil
In 't hoogste peil,
Dan maakte u dit mijn hart de zaligste aller menschen.
1796

GEBED
„Duidelijk spreekt ook het schoone Gebed", zegt Kollewijn, „dat hij wel Fénélon nazeide, maar daarom niet
minder diep gevoelde." B. werd nl. door het proza van
Fénélon geïnspireerd tot een gedicht met nieuwen gloed,
dat op de grens staat van navolging en oorspronkelijk.
Voor „prie Toi meme en moi!" bijv. zegt B.: „Bid zelf in.

mij; zoo is mijn beê onschuldig."

Genadig God, die in mijn boezem leest!
Ik vlied tot U, en wil, maar kan niet smeeken.
Aanschouw mijn nood, mijn neêrgezonken geest,
En zie mijn oog van stille tranen leken!
Ik smeek om niets, hoe kwijnend, hoe bedroefd.
Gij ziet me een prooi van mijn bedwelmde zinnen:
Gij weet alleen hetgeen uw kind behoeft,
En mint het meer, dan 't ooit zich-zelf kan minnen.
Geef, Vader, geef aan uw onwetend kroost,
Hetgeen het zelf niet durft, niet weet te vragen!
Ik buig mij neer; ik smeek noch kruis, noch troost;
Gij, doe naar uw ontfermend welbehagen!
Ja, wond of heel; verhef, of druk ter nêer:
'k Aanbid uw wil, hoe duister in mijn oogen:
Ik offer me op, en zwijg, en wensch niet meer:
'k Berust in U, zie daar mijn eenigst pogen!
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Ik zie op U met kinderlijk ontzag:
Met Christen hoop, noch lauw noch ongeduldig.
Ach, leer Gij mij, hetgeen ik bidden mag!
Bid zelf in mij; zoo is mijn beê onschuldig.
1796

„Hoe wordt het Gebed nog heel wat anders dan een fraai
stuk poëzie, zoodra men weet, dat het dagteekent van '96,.
dat het alzoo gedicht is te Londen, tusschen de weelderigste
uitstortingen van Bilderdijks liefde voor Catharina Wilhelmina in, en bedenkt dat het wel eens met schrikkelijken
ernst, de smartkreet naar den Hoogen zijn kon van een
man „ten prooi aan zijn bedwelmde zinnen," die „wil,
maar kan niet smeeken," die nog bidt, maar nauwelijks
meer worstelt tegen een verboden hartstocht, hem te geweldig !" (Simon Gorter) .
Niet immer wint een vers door het oogenblik van vervaardiging te kennen; een mooie zang op de lente kan in den
winter gedicht zijn, wanneer de zanger zich bevindt in het
land van Utopeia.

OP 'T SCHIP „HET RENDIER"
BEHOORENDE AAN KAPITEIN CHRISTIAANS.

Laat Lapland vrij op 't vlugge rendier roemen,
Dat als de wind langs sneeuw en ijsschots glijdt:
Dit Rendier eischt een' krans van waterbloemen,
Dat met zijn boeg den rug der baren snijdt.
Met sneller vlucht in de aangeschoten wieken
Dan 's rendiers klauw van 't glad gebergte schuift,
Slaan avondkim en blozend uchtendkrieken,
Zijn renspoor ga,, als hij door 't pekel stuift.
Geen bruine mosch van Lodaas dorre streeken,
Geen bleeke bast van d'opgeschoten den,
Behoeft hem kracht in. 't matte lijf te kweken,
Dat niet bezwijkt, in d'uitgestrektsten ren.
Op uwen wenk gehoorzaam aan zijn toornen,
Vliegt hij gedwee van d'onrustvollen Theems,
Naar rijken Taag, naar Ibers groene zoomen,
Of zoekt met u een schuilplaats over de Eems.
Toch hunkert hij, wanneer hij onder 't spoeien,
Het Hollandsch strand van zoo nabij herkent,
En kon hij slechts, gij zaagt zijne oogen vloeien,
Wen gij den koers voorbij den Helder wendt.
Q Christiaans! dat wij het heiluur zagen,
Dat Holland weêr zijn krib moog zijn en stal!
Dat mast en roer den prinsenvlag mogt dragen,
En d' ouden vaan u toeloeg van den wal!
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Zie dien dag, ja zie hem spoedig rijzen,
En al uw vaart gezegend van omhoog!
Wij danken u, voor uwe gunstbewijzen,
Geef gij den dank aan Gods voorzienig oog!
Aan boord van 't schip „het Rendier"
op den Theems liggende.
5
17-96
16

Ex tempore en gedrongen.

DE DOOD
Hoe weinig kent ge, ó Stervelingen,
Dien Dood, voor wien gij vruchtloos beeft
Als zou hij ze onverhoeds bespringen,
In welker bloed hij zetel heeft!
Van d'eersten aanvang van uw leven
Uw onafscheidbre medgezel,
Bleef hij uwe aders steeds doorzweven,
Behoort hij tot uw samenstel.
Met hem geteeld, gevormd, geboren,
Met hem gevoed en opgegroeid,
Hebt gij alleen uw kracht verloren,
Terwijl de zijne duurzaam bloeit.
Dat zijn, dat we als ter leen verwerven,
Is zelf 't beginsel van vergaan,
Ons leven is een voort gaand sterven,
Van 't oogenblik dat we eerst bestaan.
Ach, waarom, door een valsch beschouwen,
De waarheid van de zaak verbloemd?
Het is van 't sterven op te hou'ên,
Het geen men t' onrecht sterven noemt.

o Zien we dan onze oogenblikken
Ook, even als een stervende aan!
En laat ons zonder ijdel schrikken,
Onze oogen op den doodsnik slaan!
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Wij sterven thands, en dan, mijn Vrinden,
Als we uitgestorven zullen zijn,
Dan zullen we ons in 't leven vinden:
't Is nu een enkle levensschijn.
Zoo lang wij 't stervend leven sleepen,
Wat zijn wij dan in enklen waan?
Wat wordt er ooit gedacht, begrepen,
Gekend, verkregen, of gedaan?
Ons denken hangt aan 't zinbevatten;
't Begrijpen, aan verbeeldingskracht;
Ons kennen is gelijk te schatten
Aan 't ooggevonkel bij de nacht.
't Verkrijgen is een bloot ontwikkelen
Van 't geen men in den boezem draagt.
De wil hangt af van 't hevigst prikkelen,
Waarvan ons de aandrift dringt en jaagt.
Ons doen (indien wij iets verrichten!)
Is — scheiden — paren — in de Konst:
En, in de Zedelijke plichten,
Zijn alle pogingen om zonst.
En echter willen we ons beroemen
Op kunde, wijsheid en verstand;
't Onmachtig wroeten arbeid noemen;
De luchtgreep, een gevulde hand.
® Menschen! menschen! ijdle slaven,
Die in uw boei genoegen stelt!
Uw trek tot loopen noemt gij draven,
En voelt niet dat uw band u knelt.
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Bij 't flaauwe lamplicht van uw kerker,
Beroemt ge u, in de zon te zien:
Ter neder buigend voor een sterker,
Gelooft ge aan alles te gebiên.
En siddrend op het minste kraken
Van deur of grendel, leeft ge in angst
Voor die uw ketens los zal maken,
't Geen 't voorwerp zijn moest van verlangst.
Wordt eenmaal wijs! Verdient bevrijding,
Door 't recht erkennen van uw staat,
Vreest voor uw ketens geen doorsnijding
Wanneer ze u niet door de armen gaat.
Juicht vroolijk uw' Verlosser tegen,
En toeft zijn komst niet met geween;
Noch zegt, onzinnig en verlegen:
„Hoe gaat men, zonder boei aan 't been?»
1798

GROOTHEID
Geloof niet licht aan Groote mannen,
Aan wondermenschen, wijd beroemd:
't Zijn Wareldgeessels en Tyrannen,
Die 't aardrijk met dien naam benoemt.
De ware Held, de ware Wijze,
Hoe meer hij in verdienste rijze,
Hoe minder hij in de oogen straalt;
En, die den roem der wareld winnen,
Begoochlen slechts der dwazen zinnen,
Om dat hun ware grootheid faalt.
Met ijdlen damp en smook omgeven,
Vertoont zich 't Nachtspook aan 't gezicht,.
Het hoofd ten starren opgeheven,
In 't scheemring gevende avondlicht.
Maar nader! 't Voorwerp zoo ontzettend,
In d' eersten opslag zoo verplettend,
Heeft al die grootheid van den schijn.
De damp waarmee^ het is omtogen,
Verdubbelt zijn gestalt' aan de oogen,
En 't blijkt een nietig ding te zijn.
Maar vest uw blik op één dier Bergen,
Met ijs en Wintersneeuw gekroond,
Die d' adelaar des hemels tergen,
En zeg mij, hoe hij zich vertoont?
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Verheft hij 't hoofd wel op de kimmen,
Als om den Hemel aan te grimmen?
Verbaast hij de oogen die hij trekt?
Schijnt niet veeleer zijn hoogte matig,
Zijn rijzing even zacht als statig,
Zijn luister met een wolk bedekt?
Doch waag het, om hem op te stijgen,
Hoe verder u uw voetstap brengt,
Hoe meer uw matte borst zal hijgen,
Hoe min gij hem bestijgbaar denkt.
In 't eind na de onvermoeidste poging,
Genaakt gij 't doel van uw beooging:
Zie daar den langgewenschten top!
Helaas! hoe vindt gij u bedrogen!
Hier rijst hij 't steilste naar den hoogen,
Hier ziet gij geen beklimmen op.
Niet anders is voor die hem kennen,
De Wijze, wien die naam betaamt:
Niet zulken, wier geleerde pennen
Hun Letterdieverij beschaamt:
Niet zulken die op lof van dwazen
Met gretigheid en wellust azen,
Verslaafd aan ijdelheid en waan;
Maar zij, die in zich-zelf besloten,
Door roem noch naspraak om te stoten,
Als rotsen op haar wortels staan.
De stormen mogen om hem gieren,
Zijn kruin is boven wind en weêr;
Hij lacht met kluisters en lauwrieren;
Zijn eigen waarde maakt zijn eer.
Hij weet zich-zelven juist te schatten,
En zoekt geen schijn van meer te omvatten
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Noch draagt te koop wat God hem gaf!
Maar om zich andren nut te maken,
Zal hij zijn eigen kring verzaken,
En dalen tot den hunnen af.
Verwondring voor zich op te wekken,
Is verr' beneden 't geen hem past:
Wie de oogen tot zich tracht' te trekken,
Geen Grootheid is aan praalzucht vast.
Hij zal een leeftijd met ons wonen,
En nooit een meerderheid vertoonen;
Ja, als zijn kennis ons verlicht,
Zoo schijnt hij 't slechts uit ons te delven,
En wij, wij danken 't aan ons-zelven,
Wat we aan zijn Wijsheid zijn verplicht.
Doch koomt, en kent hem meer volkomen,
En zoekt den peil van wat hij zij!
Dan wordt zijn grootheid eerst vernomen,
Dan blijkt zijn innige waardij!
Dan zal hij dat Gebergt' gelij ken,
Wier toppen altijd verder wijken,
Naar mate dat wij verder gaan;
En, moedloos na een reeks van jaren,
Zult ge alle denkbeeld laten varen
Om ooit met hem gelijk te staan.
1800

GRAAF rLORIS DE VIERDE

1)

Trompetten en schalmeien
Doorklonken hof en wal:
De Ridders vloeiden samen
Op 't daavrend Feestgeschal.
Van 't overwelfde venster,
Van Klermonts opperzaal,
Zag Blanka, de overschoone,
Den rijken wapenpraal.
Daar lag zij in het venster,
Behangen met fluweel,
In 't midden van heur maagden,
Gedoscht in 't aadlijk geel.
Daar stond zij voor het venster,
In 't hemelsblaauw gewaad,
Gelijk het korenbloempj en
In 't rijpend graanbed staat.
Zij droeg een gouden keten
Met diamanten boot;
Die hong haar van de schouders,
En wapperde in haar schoot.
1 ) De vele herhalingen in dit vers zijn ontstaan door de
hevige ontroeringen van den ziener. Onze dichters der
laatste eeuwen geven weinig mooie balladen, dus moeten
wij dit meesterstuk dubbel op prijs stellen.
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Haar volle boezem zwoegde,
Haar nieuwsgier oog vloog rond,
Een blos besteeg haar wangen,
Een lach, haar heuschen mond.
Zij zag de fiere Ridders,
Versierd met zijde en goud;
Zij zag hun fiere rossen,
Op hun berijders stout.
Zij zag die fiere rossen,
Met Korduaan getoomd
Bekleed met purpren dekken,
Met franjen rijk omzoomd.
Zij zag de Ridders draven
Op 't steigerende ros,
Het moedig hoofd omwemeld
Met struis- en reigerbosch.
Zij zag hun wapens blinken,
Met kleuren groots bemaald;
Hun breede bandelieren,
Beschilderd met de naald.
Zij zag de wapenschilden,
Gedragen rij aan rij,
Door rij kgedoschte knapen
In 't blinkend eerlivrij
Zij zag de Baanderollen
Van Graaf en Koningskind
In duizend bochten golven,
En zweven op den wind.
Ha.- r oog begon te glanzen
Van schuldelooze vreugde
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En dwaalde, vol verrukking,
Door al de Ridderjeugd.
Ach, zeg mij, riep zij driftig
Van argwaan ongewis,
Wie onder al die Ridders
De Graaf van Holland is!
Haar Ega hoort haar 't vragen,
En ziet haar vorschend aan.
Haar mond verbleekt en siddert,
Haar hart begint te slaan.
Zij slaat haar oogen neder
En hals en borst wordt rood;
Zij voelt haar knieën schudden:
Haar leden, koud als lood.
Zij wil, maar kan niet spreken,
En ziet, noch denkt, noch hoort
Noch weet den blik te ontduiken,
Die door haar' boezem boort!
„Zie (sprak hij, grijnzend lachend)
„In gindschen Gravenstoet,
„Op 't wapenveld van goude,
„Dien Liebaart, rood als bloed.
„Dat is de Graaf van Holland,
„Die Ridder, zoo volmaakt!
„Beschouw hem wel ter degen,
„Want weet, zijn stond genaakt."
Zoo spreekt hij en verlaat ze,
En geeft zich naar benêen,
En Blanka glipt een parel
Langs wang en boezem heen.
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De schoone wijkt van 't venster,
En zet zich bevend neêr :
Daar is voor Plankaas oogen
Geen feest of schouwspel meer.
Daar breekt de gouden keten,
En schiet haar in den schoot:
De steen verliest zijn' luister,
En kondigt schrik en dood. —
In 't midden van de Helden,
Op 't brieschende genet,
Reed Floris blij en moedig,
Met statelij ken tred.
De Schildknaap aan zijn zijde,
Droeg speer en Veldbanier,
En witgepluimde hellen
Met openstaand vizier.
Zijn helder voorhoofd glansde,
Van vreugd, van majesteit;
Van 't blinkend git der lokken,
Om 't edel hoofd verspreid.
Zijn treffend oog vereende
In 't hemelschoon gelaat,
De heuschheid van een Ridder;
Het vuur van een' Soldaat;
Den glimlach van 't genoegen,
Den bos van echten moed;
En de onmiskenbre trekken
Van 't Frankisch Koningsbloed.
In 't midden van de Helden
Stak 't Prinslijk hoofd zich uit,
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Gelijk de fiere lely
Bij 't needrig heidekruid.
In 't midden van de Helden,
Scheen al wat om hem vloog
Als voor zijn dienst geschapen,
Te hangen aan zijn oog.
In 't midden van de Helden,
Hong aller hart hem aan;
En, niemand, die zich vleide,
Met hem gelijk te staan. —
Daar reed men naar de poorte,

Waar boven Blanka zat,
En zag de Hofjonkvrouwen,
Wier rij zij om zich had.
Hij heft het oog naar boven,
En biedt den schoonen stoet
Die afziet uit de vensters,
Een Ridderlij ken groet.
Hij heft het oog naar boven,
En valschen Klermonts speer
Doorboort hem 't argloos harte,
En ploft hem zielloos neêr.
Het bloed ontvliet de wonde;
Het licht, zijn brekend oog,
Dat rondziet naar zijn' Moorder
En wraak vraagt van omhoog.
Een schreeuw gaat op ten hemel,
En alles woelt dooreen!

Maar niemand zag de wonde
Dan brave Kleef alleen.
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Hij grijpt zijn' Heldendegen,
Graaf Floris vriendschapspand,
En wringt den laffen moorder
Dat staal in 't ingewand.
Daar hoort de ontroerde Blanka,
Den gruwel en zijn straf!
Daar ziet de ontroerde Blanka,
Op beide lijken af!
Haar knieën knikken samen;
Haar bloed en adem stolt;
Zij gilt en liet het leven;
En 't zwart tooneeldoek valt.
1803

GEZONDHEID
Omnia tecum una^ perierunt gaudia vitae.
CATULLUS.

Gezondheid, lieve Huldgodin,
o Blijf gij, blijf ons bij!
ó Wees ons, wat ons lot ook zij,
Door zee, en wareldwoestenij,
Een trouwe Gezellin!
Waar de Overvloed met blijden lach
Den kostbren feestwijn plengt:
In 't hoogste schittren van 't gezag,
En wat de Staatzucht streelen mag:
Waar jeugd en blijdschap wenkt.
Waar zorg en plicht met zachten klem
Het hart in banden sluit:
Bij 't ruischen van de vreugdestem
En 't klaatrend slempgeluid.
Waar 't Vaderhart van wellust vonkt,
Als op den Moederschoot
Een kleine dierbre Stamgenoot
Met dartele oogjens vleit en lonkt,
En lieve kusjens strooit,
Daar 't roos] en op zijn wangen pronkt,
En 't zachte mond] en tooit.
Waar Liefde-zelv de wiekjes klept
Om 't rozenledikant,
En 't aardrijk tot een hemel schept,
Waar Hymen myrthen plant.
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Waar moê van 's levens lange baan,
De Grijsheid nederzinkt,
Terwijl vernoegdheids zachte traan
In 't zwellend ooglid blinkt.
Waar Lente speelt en argloos stoeit;
Waar Zomer schatten gaart;
Het najaar van zijn wijnoogst vloeit;
Of Winter zich bij 't haardvuur gloeit,
Met pegels in den baard.
Daar is, Gezondheid, dierste schat!
Uw heil de saus der lust,
De saus die al heur' smaak bevat;
De zoetheid van de rust:
En 't balsemrijk Nepentheblad,
Dat allen kommer sust.
Uw geur versterkt den bloessemdaauw
Van Floraas Hofprieel,
De frischheid van den Lindenschaáuw;
Verhoogt muskaat en gemberblaauw,

En Amboïns kaneel:
Ja, de alsemdrank der tegenspoed,
Gemengeld met uw tooverzoet,
Vloeit zachter dan het druivenbloed,
En hairt niet in de keel.
Gezondheid, hoogst en eenigst goed,
Dat leed en vreugde smaken doet,
o Waart ge mij ten deel!
1805

AAN DEN HOLLANDSCHEN WAL
'k Heb dan met mijn strammen voet,
Eindlijk uit d' onstuimen vloed,
Hollands vasten wal betreden!
'k Heb mijn kromgesloofde leden
Op zijn bodem uitgestrekt;
'k Heb hem met mijn lijf bedekt;
'k Heb hem met mijn arm omvademd;
'k Heb zijn lucht weêr ingeademd;
'k Heb zijn hemel weêrgezien,
God geprezen op mijn kniên
Al de doorgestane smarte
Weggebannen uit mijn harte,
En het graf van mijn geslacht,
Dit mijn rif te rug gebracht! —
'k Heb dit, en, genadig God!
Hier voleinde ik thands mijn lot!
Laat, na zoo veeljarig sterven,
Mij dat einde thands verwerven!
Dit, ó God, is al mijn hoop
Na zoo wreed een levensloop!
1806
Hier dunkt mij het woord van v. Balsem op zijn plaats:
„Koning in ieder rijk der gedachte, overal, waar hij zijn
voet zet, vonken slaande, zelfs uit de hardste steenen, toegerust met eene verbeelding, waarvoor de Himalaya niet te
hoog, en de Atlantische Oceaan niet te diep is, met eene

59
levendigheid en prikkelbaarheid van gevoel, die bij de
minste aanraking in gloed staat; beheerscher van een taal
wier schatkamers, aangeraakt door den tooverstaf van 't
genie, openspringen en die al hare verborgenheden voor
hem ontsluiert, — zoo staat hij daar op zijne eenzame
hoogte, een altijd werkende vulkaan, die onophoudelijk in
de diepte gromt en schudt, en telkens zijn rug opscheurt,
nu eens een benauwenden zwaveldamp of verschroeienden
aschregen uitstootend, dan weer een verblindende vuurkolom doende oprij zen, zilver, goud, diamanten en geheele
rotsblokken in de lucht slingerend.

HERINNERING
Blij verkregen, droef verloren',
Voor het graf alleen geboren,
Dierbaar lij kj en dat hier rust!
Ga, wat zou mijn' boezem prangen,
'k Heb op uw verbleekte wangen
Een' der engelen gekust.
1806

DE DOOD VAN PELIAS
Met valschen tooverschijn nam Jazons Gemalin
Het lichtgeloovig hart van 's Konings telgen in,
En vleide haar 't gemoed, begaan in 's Vaders kwelling,
Met d'ijdlen hersendroom van jeugd- en krachtherstelling.
Helaas ! zij dient den wrok van felgetergden haat,
En werft de Godsvrucht tot een werktuig van 't verraad.
Antinoë-alleen verwerpt die Helsche vonden.
Haar zusters schudden 't hoofd; ach of zij twijflen
konden!
,Neen, Ezon werd verjongd, het stervend ooi herteeld ;
„En 't is Medeaas konst die 't noodlot-zelf beveelt.
„Zij zegt ons kruiden toe; zij zal de sappen mengen
„Die in 't verouderd lijf vernieuwde krachten brengen;
„Welaan, men wissle een frisch voor 't reeds verwaassemd vocht,
,,En kwijte ons van een plicht, door kindren nooit volwrocht!"
Zoo spreekt men, en misleid door snoode toovertreken,
Besluit men 't kwijnend lijf den gorgel af te steken.
Helaas! de Grij saart drukt de zorgelooze koets
Met de afgeleefde leên, die 't overschot zijns bloeds
Met tragen loop verwarmt. Hij ziet zijn lieve spruiten
Een' minnelijken kring om 't purpren rustbed sluiten,
Omhelst ze, en prest ze ontroerd aan 't Vaderlijke hart,
Mijn dochters, zegt hij, gaat! de nachtrust zalft mijn
smart;
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Wat zit ge aan Vaders bed uw' bloessem af te teeren?
'k Gevoel mij 't oog bezwaard, en kan thands hulp ontbeeren.
Vaart wel, tot d' ochtendstond! — Dat woord van ochtendstond
Blijft steken, en versterft den grijsaart in den mond,
En heimlijk rolt een traan langs de uitgedorde wangen.
Hij sluimert sprekende in, terwij 1 hij 't hoofd laat hangen,
Dat teedre Antinoë op 't donzen peluw schikt.
Slaap, zegt ze, ó Vader, slaap, en worde u't hart verkwikt!
Zij-zelve gaat ter rust. Het uur van midnacht nadert.
De flaauwe maan gaat op en siddert door 't gebladert,
Maar wendt het aanzicht af, en dekt het met een' damp.
Amfyze treedt vooruit, de handpalm voor de lamp,
En sluipt de bedzaal in, en heft zich op de tenen,

En ziet haar Vaders slaap, en hoort hem slapend stenen.
Twee Zusters volgen op haar wenken. 't Moordend staal
Blinkt in heur handen, trilt, en flikkert door de zaal
Bij 't vlammen van de tocht. Op d' aanblik neêrgeslagen,
Ontzegt haar 't schuldloos hart het gruwelstuk te wagen.
Zij bleeken -- blozen — ach! zij schamen zich den schrik
Die tegen 't misdrijf waakt in 't hachlij k oogenblik:
Haar doel is edel; ja. De tederste van driën
Is moedigst en gereedst. Nu buigen zij de kniën,
En roepen 't noodlot en de afgrijsbre Hekaté,
Doch fluistrend, momm'lend, aan, met naauwlijks
hoorbre beê.
Zij rijzen. 't Hoofd gebukt, de vingren saamgenepen,
Voelt elk zich, tegens dank, van de anderen medesleepen.
Zij naadren 't ledikant, en heffen 't mes om hoog,
En stoten blindlings toe met toegewrongen oog
En afgekeerd gelaat. Het bloed begint te vloeien;
Zij voelen 't zich, hoe traag, de hand en arm besproeien,
En siddren. Pelias, in 't sluimren half gestoord,
Roept kermend uit: „Mijn kroost! uw Vader wordt
vermoord!"
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Nog slaat hij de oogen op, en ziet zijn eigen leven,
Gewapend met het staal, reeds bloedig, tot hem streven,
En voelt op 't oogenblik zijn hartaar afgesneên;
En, stervend, waant hij nog dat hem een droom
verscheen.
De dochtrentrits gaat voort, en keelt den grijzen Vader,
En perst hem 't stokkend bloed uit hals en gorgelader,
En vreest dat zelfs een drop in 't lichaam overblijft. —
D e gruwel is vohn- rocht ; het zielloos lijf verstijft;
Waar zij t, waar zij t ge thands, en waar uw levenskrui den,
o, Colchis tooveres? De nacht is reeds door 't Zuiden,
't Gestarnt' verschiet reeds, en uw luchtkar houdt zich
verr' !
Waar zijn die mengsels toch, aan 't oog der morgenster
Verboden; snavelbeen en uitgeplukt gevleugelt'
Van roerdomp, vledermuis, en gruwzaam nachtgevleugelt;
Dat harte van een raaf die zeven eeuwen telt;
Die hertenlever; en die maandaauw van het veld;
Die 't negenjarig ooi, ten ketel uitgesprongen,
Deên blaten door de wei en zuigen aan zijn jongen!
Waar zijn zij? — Vraag dit niet, o deerniswaard geslacht!
Uw roekloosheid vond straf; betrouw geen tooverkracht !
1806
Dit is een fragment uit de Ziekte der Geleerden, gedicht
in 18o6, toen Bilderdijk uit zijn ballingschap terugkeerde
om onze poëzie den hoogsten opbloei te geven, die zij in
twee eeuwen gehad heeft. De Ziekte der Geleerden is na
De Ondergang der eerste \Vareld het belangrijkste dichtstuk van Bilderdijk en telde immer vele bewonderaars.
Kollewijn getuigt er van: „het is rijk aan verheven schoonheid en er komen bladzijden in voor, die èn door inhoud èn
door vorm tot het schoonste behooren, wat onze letterkunde
heeft aan te wijzen." Ter herdenking geven wij dit fragment,
het schitterend slot van het dichtstuk.

STERVENSZUCHT
Simon Gorter: Straks weer, roerend, weemoedig als de
nachtwind klaagt door 't dorre riet, zong hij zijn prachtig

Stervenszucht.
'k Heb dan eens een uurtjen rust.

o Wat sombre hartelust

Maakt zich meester van mijn zinnen!
'k Sta hier op den rand van 't graf:
„Morgen werpt de dag mij af!
„Morgen, ja, de haven binnen!"

Heeft mijn ziel dit wel verstaan?
Zei mij dit een ijdle waan;
Of een voorgevoel van sneven?
Lieve God, o blijf mij bij!
Wat Gij raadsloegt over mij,
Zij aan U-alleen verbleven!

Immer voert me een zoete hoop
Naar den eindpaal van mijn' loop:
Immer toef ik op dat morgen.
Maar dat morgen zoo verlangd,
Daar geheel mijn hart aan hangt,
Is in Uwen raad verborgen.
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Waarom, waarom met geduld
Mijn bestemming niet vervuld?
Waarom dus naar 't lot gegrabbeld ?Zucht naar 't uiteind van zijn smart
Tergt en tokkelt aan mijn hart,
Als de vlam aan 't haardhout knabbelt.
Ach, mijn God! ik heb geleefd.
'k Heb door leed en nood gestreefd,
Moedig, vurig, onverschrokken.
Maar waar vond ik, o mijn God,
Ooit een oogwenk zielsgenot,
Dat mijn boezem mocht verlokken!
Leven ? ó wat valt dat bang,
Zelfs bij weeldes tooverzang!
Zelfs in wellusts troetlende armen!
Leven is geen leven, neen.
't Is een schaduw hier beneên ;
't Is in 't hart versmoorend kermen.
Zalig, wien zijn laatste dag
't Hoofd ten doodslaap buigen mag!
Zalig 't rusten van zijn werken!
Lieflijk kleppert aan en af
't Avondwindtjen over 't graf,
En verkoelt het met zijn vlerken.
't Morgenroosjen, moê en mat,
Laat haar saamgekrompen blad
Op den dorren wortel vallen.
't Veldkruid, van den middag flaauw,
Hijgt naar frisschen avonddaauw;
't Loeiend vee naar luwe stallen.
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Ik, mijn God, verlang als zij,
Plantj en in dees woestenij,
Schaars verkwikt door malschen regen,
Buig ik op mijn dorren steel:
Runddier in het ploeggareel,
Schrei ik d'avondschemer tegen.
Runddier (neen!) dat niet meer ploegt,
Maar op d'akker afgezwoegd,
Knikkend neêrzeeg in de voren;
Brandend naar den dronk versmacht,
Die hem in de toekomst wacht;
En, wiens loeien Gij wilt hooren!
1807

SMEEKSCHRIFT
Heer Koning, 'k ben een leven moe,
Waar in ik niets ter wareld doe;
En woonde garen in een stad
Waarin ik niets te maken had.
Nu vind ik, buiten Leijdens grond,
Het gantsche Holland ongezond;
En Leijden, half om verr' gestort,
Koorut vrij wat woningen te kort.
Wat nu? Ik kom uit Moffenland,
En, zeer gehecht aan Duitschen trant,
Verwacht ik, dat U niet mishaag,
Het geen ik van Uw goedheid vraag,
En dat, in Brunswijk, ieder mensch
Terstond verleend wordt op zijn wensch.
Dat is: zum ersten met verlof!
Een erf, geschikt voor huis en hof.
Zum andere, 't noodig timmerhout,
Waar meê m' een ruime woning bouwt.
Zuni dritten, 't geld tot kalk en steen
(Maar dit voor tien percent te leen).
En viertens, met haar Officiers,
Een Compagnie van Grenadiers,
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Die, in Uw Majesteits soldij,
De woning timm'ren koom voor mij,
Behoudens roof- en bedelrecht
Aan 't Duitsch soldatenschap gehecht.
Indien Uw goedheid zoo verr' strekt,
Zoo dien ik-zelf als Architect,
En breng U niet dan 't bloote plan
Zoo duur in reekning als ik kan:
En 't huisj en dat ik zetten laat,
Zal 't vreemdste wezen van zijn straat.
Na Duitsche zwavelstokmanier;
Den gang gemarmerd met papier;
De vensters op drie duim na, dicht;
De trappen scheef en zonder licht;
De vloeren schuin en ingezakt;
De zolders met de bijl gehakt;
De muren, bochelvlak en scheef,
Vooral, doorluchtig als een zeef;
Ja alles, met een woord gezeid,
In Duitschlandsche aartsvolkomenheid;')
Maar dragende in zijn' gevelpraal
Een' steen met letters van metaal,
Waarop men 't denkschrift lezen zal:
„Nog beter dan in Brunswijks wal."
Katwijk 1808
1 ) Ofschoon dit niet tot Bilderdijks verheven poëzie
behoort geef ik dit luimige vers ter afwisseling en om „de
spanwijdte" van zijn geest te doen zien, die zoowel iets
vermakelijks als iets verhevens kan voortbrengen, en bij
het schertsen nog over meesterschap van taal beschikt. Uitmuntend is de beschrijving van den akeligen Duitschen
bouwtrant.

HET GENIETEN
In den opgang van onze dagen
Is 't alles louter welbehagen,
` Tat ons het lotgestarnte zendt:
Alles is weelde, minnekozen!
Dorens wassen niet aan de rozen
Bij den bloei van des levens Lent!
Maar ach! verdwijnt die schoone morgen;
Straks verdringen zich pijn en zorgen:
Liefde, wellust, en vreugd vergaat.
Doch grijpen we ze nog in 't vluchten!
Ach! — Men smaakt des Levens genuchten
Nimmer te vroeg, en nimmer te laat.

AAN MR JAN VALCKENAER,
MET MIJNEN „KALLIMACHUS".
Beets: Het eentonig gehuil van den stormwind, nu en
dan met een rukvlaag ondermengd, joelt nog na in de
eigenaardig dooreengeworpen, meestal sleepende regels en
rijmen.

't Gegier der wervelwinden
Die eik en ceder knakken,
Rukt broederlijke takken,
Rukt teêre hartevrinden
In 't stormgewoel van een.
Wij moesten 't ondervinden,
Wij, eens zoo eensgezinden!
Wij, eens zoo lotgemeen!
Elka^ar van 't hart gereten,
In 't barnen van de vloeden;
In Landverdelgend woeden:
En wijd van één gesmeten
Op 's warelds Oceaan;
Wat wierd de Vriendschapsketen
Bij staats- en Oorlogsveten? —
Gewis ! zij moest vergaan.
Zou zij in woeste vlagen,
Die de allerhechtste banden,
De aandoenlijkste aller panden,
Bij broeders, echtknoop, magen,
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Verwaaien deên als kaf;
Zou zij die felle slagen,
Die wreede schokken dragen,
En breken nimmer af? —
Zoo spreke de onbekende
Met innig hartgevoelen!
Wiens vriendschap (zelfbedoelen ! )
Zich naar den weêrhaan wende
Van 't onbestendig Lot!
Zoo, 's aardrijks stofklompbende,
Laaghartig in ellende,
En dartel in genot!
Neen. Krimpen, kruipen, beven
Verachtbre, lage wormen! —
Door 's Noodlots dolle stormen
Langs golf en zand gedreven,
Maar ziel, noch hart verwrikt,

Was 't beurtlings ons gegeven,
Als balling om te zweven,
Maar kalm en onverschrikt.
Vereend door 't Kunstbeminnen;
Door de echte Dichtrenader;
Door d'eerbied voor een' Vader,
Den vriend der Zanggodinnen,
En Leidsman naar heur choor;
Kon niets den gloed verwinnen,
Die onzer beider zinnen
Gelijkelijk doorgloor.
Ik strooi u hier geen bloemen,
Ik stort u hier geen zangen,
Voor weldan^ n, ruim ontfangen,
Die 't Nageslacht zal roemen,
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Indien het me ooit herdenkt;
Maar mij uw' Vriend te noemen,
Dit kan geen kieschheid doemen,
Wie dankbetooning krenkt.
Wat dan, wat ooit kan breken,
ó Houden deze banden,
Die wat hen aan mocht randen,
Voor tijd noch lot bezweken,
Ons eeuwig va stgeboeid !
En laat dit Vriendschapsteeken
Van 't heilig Dichtvuur spreken,
Dat harten samengloeit.
1808

MINERVA

1)

11-Zinerve vond de veldfluit uit,
En speelde 't eerste lied,
Aan d'oever van Permessus vliet
Gehukt in 't jeugdig kruid.
De boschgoón sluipen op den klank
Bedeesd en luistrend aan,
En laten kruik en druivendrank
Voor dezen wellust staan.
Wat zong zij? Van den bergsneeuwleeuw
Dien Herkules verwon;

En hoe hij bij een meisjen spon,
Hij, monsterschrik der eeuw!
Het spinrad snorde door haar' zang,
En gonsde na in 't oor;
En 't kusgeklap op mond en wang
Klonk somtijds dwars daar door.
Nu ving zij van de wildbaan aan
En zong Dianes stoet.
Men hoorde 't kraken van den voet
Door d'afgeworpen blaa^ n.
De pijlen ramm'len door 't gerucht;
De boogstreng knakt en drilt;
De schicht vliegt schuiflend door de lucht;
De bloedstroom ruischt om 't wild.
1)

Echovers: fluit uit, sneeuwleeuw enz.
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Het mastbosch staat van rondom stom,
En wordt niet hoorens moê :
Het windtjen plooit zijn vlerkjens toe,
En speelt met blad noch blom. —
Maar de Echo vangt een toontjen op,
En alles vliegt in roer:
Nu hupplen veld en heuveltop,
Met schaterend rumoer.
„Iö, wat klinkt die zangtoon schoon!
„Zie daar den rechten trant!
„Dit klatert over bosch en land!
„Dit laatste spant de kroon!
„Die weerklank daar, van ha, ha, ha!
„Die treft en hart en zin!
„Minerva speelt bevallig ja;
„Maar de Echo doet niet min". —
Minerve, die een' blos kreeg, zweeg,
Nam 't fluitj en van den mond,
En wierp het lachende op den grond,
Terwijl zij de oogleên neeg.
Zij zet den voet op 't piepend riet,
En trapt den halm in tweên :
„Zing, Echo, zing uw eigen lied!"
En ijlings vloog zij heen.
1808

NIETIGHEID
Beets-van Balsem: Geen Nederlandsch dichter misschien heeft ooit met de keus, de opvolging, de afwisseling,
de tegenstelling der klanken, met het rijzen en dalen van
den toon getooverd als hij. Niemand heeft meer partij getrokken van het schijnbaar zoo nietige rijm, nu nagalm dan
weergalm, hier veelvuldig, daar schaarsch, nu luid en doorklinkend, dan dof en zich verbergende, hier regelmatig
weerkeerend, daar het oor onverwacht verrassende. En dit
alles was niet de vrucht van zoeken en tasten, van zorgvuldig polijsten en sylben tellen. Als met een tooverslag viel,
te gelijk met de dichterlijke gedachte, ook de vorm hem in
de ziel.

Onbestendig
En ellendig
Al wat endig,
En inwendig
Nietig is!
Wees vrij waakzaam, wees behendig,
't Vluchtig ding bedriegt u schendig
En bedroeft u in 't gemis.
Wat het leven
Ons kan geven
Is, te beven
Voor het sneven;
Anders niet.
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En de vreugd, waar naar wij streven,
In verbeelding zoo verheven,
Is vermomming van verdriet.
Wat bedoelen
Heeft ons woelen? —
't Zelfgevoelen
Weg te spoelen,
Dat ons nijpt.
't Branden van het hart te koelen,
Dit 's in 't wriemlend stofkrioelen,
't Luchtspook daar de hand naar grijpt.
Wat 's het wenschen
Van ons menschen ? —
Tochtig wrenschen,
Zelfverslensen,
Krachtverteer.
Of wij loeven, of wij lensen,
't Is een nietig spinragtrensen
Dwarlend op een peilloos meêr.
Wat vermeten
We ons, te weten;
Hoog gezeten
(Zoo wij 't heeten)
In het licht!
Ach! in 's kerkers nacht versmeten,
Is ons 't maaksel onzer keten
Nog te duister voor 't gezicht.
En wat brachten
Onze krachten,
Wat wij ze achten,
Dag en nachten
Ooit te weeg?
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IJdel klappren moogt gij wachten
Van de logge struissenschachten
Waar men nooit een voet meê steeg.
Neen, mijn vrienden!
Wij verdienden
Naam van zienden
Noch gebiênden;
Maar wij zijn
Blinden; wat niet is bespiênden;
Slaven; nooit het juk ontvliênden ;
Onder lynx- en koningsschijn.
Zich te kennen;
Onder 't rennen,
Zich te ontwennen
Aan het mennen
Van den waan;
Niet te steunen op zijn pennen,
Noch den Hemel aan te schennen;
Alles zegt dien plicht ons aan.
Dorre stranden
Af te randen,
Heilge banden
Aan te randen,
God ten hoon;
o Wie daar toe samenspanden;
Bijstand boden, hart, of handen;
Eigen wanhoop is hun loon.
1808

HET HOLLANDSCH
Mooi is in dit vers het telkens afwisselen van de grootste
teerheid met de stoerste kracht van den tegelijk getergden
en geestdriftigen dichter, die voor de uitdrukking van ieder
gevoelen beschikt over meesterschap van taal.
Waan niet dat ik mij vergete,
Voor de stem van 't harte doof!
Dat ik mij te veel vermete
Op een handvol letterloof!
Neen, wie ooit mijn' naam moog noemen,
Waar mijn zangtoon prijs behaal,
(Niemand moet mijn kunst des roemen)
Hij behoort aan Hollands taal.
'k Wil hem niet in eer verkorten,
Die een stouter geest bezit:
Hollands taalschat uit te storten,
Is mijn glorie; niets dan dit.
Maar verga de vuige bastert,
Die aan Duitsche wanspraak kleeft,
En den moederboezem lastert,
Die hem Godennektar geeft!
Vloek! verachting! op 't gebroedsel,
Dat, in zwijnendraf vervuild,
Hollands edel akkervoedsel
Voor den Wendschen aker ruilt;
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Hollands korenrij ke dalen
Met verstikkend onkruid strooit;
En, waar roos en lelie pralen,
't Hoofd met paddestoelen tooit!
Dat hij vrij met netelbladen
Zijn vereelt gehemelt' streel'!
Ons mag Ceres oogst verzaden;
Brandt geen distel in de keel!
Varen op hun mistkarossen
De Eikeltriptolemen rond!
Ceres drij v' haar hijgende ossen
Steeds door I-Iollands vruchtbren grond!
Of, misleide Landgenooten,
Walgt u vaderlandsche teelt?
Ziet u Tempes beemd ontsloten!
Hoort, hoe Grieksche zangster kweelt!
Snijdt u zoete veldschalmeien
Uit het Syrakuzer riet!
Of, verzelt de herdrenreien
Waar Amfyzus stroomnat vliet!
Ziet het geurig Oosten bloeien!
Hoort, hoe fier de zangtoon bruischt
Waar Jordaan en Gihon vloeien,
De Idumeesche ceder ruischt!
Brengt ook soms den schellen zwanen
Waar de Seine roem op draagt,
't Offer van die zoete tranen,
Waar het hart zich in behaagt!
Zoekt de koets der Zanggodessen
Waar zij woestaardij ontvloón ;
In des Tybers stroomcypressen!
Bij Vaucluses minnetoon!
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Geeft, geeft daar uw boezem over
Aan die zoete melodij:
En ontrooft een takjen lover
Aan de Mantuaansche Bij !')
Durft gij dan, zoo klieft de baren,
Stapt op de Albionsche kust:
Hoort daar Miltons grover snaren,
Doch, waar Tassoos geest op rust!
Ziet den roof van Oost en Westen
Die den Britschen Pindus siert!
Maar (zij mocht uw smaak verpesten)
Schuwt de lucht die om hem zwiert!
Doch voor alles, leent geen ooren,
Leent geen hart, aan valsch gebrom,
Dat uw' maatzang komt verstoren
Uit der Dweepzucht heiligdom.
Dompig klinkt het, dof, en knersend,
Als uit 's afgronds hollen kuil;
Gorgelschroevend, boezempersend;
Met een schor en woest gehuil.
Hoed u, Dichter, van die tonen,
Vol Slavoonsche bastaardij,
Die gevoel en reden honen!
Afschrik voor de Poëzij!

1 ) Deze twee beelden, in de twee laatste regels zijn onmogelijk samen te beschouwen, volgen feitelijk te vlug op
elkaar. Bij zulke sneldenkende dichters als Bilderdijk en
Dante komt dit wel eens meer voor; een enkele maal, wen
de hoogste extaze den dichter zoo kort doet spreken, schaadt
dit niet, doch men hoede zich vooral voor gewilde navolging.
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Laat uw stem bevallig klinken
In een gladde, vaste maat;
Luchtig rijzen, statig zinken,
Naar de pols der rede slaat!
Rolle 't woord langs zijden draden!
Golv' de toon als 't hobblend nat!
Leer dat Midasoor versmaden,
Dat zich Febus rechter schat!
Denk; gevoel; en vier de toomen
Aan de drift die in u zwelt:
Maar ken Hollands taal volkomen!
Kneed, maar doe haar nooit geweld!
1809

6

BATH HERNOMEN.
Sla Lust- en Liefdetonen
Wien dartel bloed doorstraalt!
Wij zingen zegekronen,
Door heldenmoed behaald.
Wij zingen in de baren
Geen wieg van Cythereê,
Maar Hollands heldenscharen,
Gerezen uit de zee!
Hoe bruist het in die kolken!
Hoe zwirrelt kil en vloed!
Hoe trekken lucht en wolken
Dit schouwspel tegemoet!
Gij zult die helden dekken,
(Gij nevels uit het West),
Die door de baren trekken,
Door gloriezucht geprest!
Of voert gij donderslagen
En bliksems in uw schoot?
Gij zult hen niet vertragen,
Zoo min als 't Britsche lood.
Zij treden in die golven
Op 't smal onzichtbaar pad,
Van stroomen overdolven,
Van zeeschuim overspat.
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Ja laat uw baren schuimen,
ó Groots doorwaadde vloed!
Uw zilvren waterpluimen
Versieren hun den hoed.
Ziedaar den echten veder
Die Hollands krij gsliên past!
De lauwer buigt zich neder,
Waar deze zeepluim wast!
Wat zoekt gij, Watertemmers,
De dood door deze dood?
Ja, trotst haar, fiere zwemmers!
De moed braveert den nood.
Den baren uitgestegen,
Als Goden van het meir,
Ontziet u vuur en degen,
En geeft uw stoutheid eer.
Ontbrandt, gij bliksemvuren,

En donders, rolt en knalt!
Doorklinkt en vest en muren,
De Britsche standaart valt!
De Zeeleeuw is verrezen,
En Hollands vlag hersteld!
Het Lot is uitgewezen:
De schaal van Holland helt!
Laat thands de blijdschap schateren!
De Zeegod doet haar stem
Langs golf en deining klateren,
En geeft haar tonen klem!

In schaauw van Uw banieren,
Geliefde LODEWIJK,
Mag Holland zegevieren!
Ontfang zijn vreugdeblijk!

84
In schaauw van die standaarden,
Waarop de zege rust,
Zal Holland niet ontaarden,
Wordt nooit de moed gebluscht!
Het legt zijn Oorlogspalmen
Voor Uw onwrikbren troon:
En, mag het zege galmen,
Het dankt het aan Uw kroon!
Ex tempore.
Herfstmaand 1809

LIZES SCHIM.

1)

SUNT ALIQUID MANES —!
Is 't waar, en ziet de ziel, der blauwe borst ontvlogen,
Die met het bloed verstijft en neêrzijgt bij heur vlucht,
Nog rugwaarts op deze aard, of 't waar, met vlammende
oogen,
En zuchtend naar ons af, van uit haar hooger lucht?
Blijft ze, aan haar zucht getrouw, aan 't dierbaar voorwerp kleven,
(En hangt zij 't boven 't hoofd) dat haar in 't stof

verknocht?
Ja, twijfel' wie 't vermag, ik voel haar om mij zweven,
(Ik voelde 't, ja, voorheen) wier hart het mijne zocht.
Ik voelde 't Lize! Ja, men zag uw kaak verbleeken,
En 't afscheid werd uw hart door 't nijdig lot misgond.
Ach, 't had mijn lijdend hart iets teerders uit te spreken,
Dan, wat de Vriendschap schept in 's Halsvriends
veegen mond.
Gij stierft. Ik gaf uw asch oprechte, zuivre tranen.
'k Vergat — vergeten, ach, wier schim mij niet vergat!
Daar ze, als op Englenschacht steeds om mij heen
bleef planen! —
De tuimel dreef mij om van 't wentlend levensrad !Een andre dag verscheen: —ik zocht in blinkende oogen,
.

1 ) Voor het eerst door Kollewijn gepubliceerd, en samenhangend met Bilderdijk's vaste overtuiging van de verschijningen en ingevingen van het geestendom.
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In 't blosjen van de wang, waar maagdendeugd op
roemt,
(Zoo dacht ik) 't eenig heil dat tranen af kon droogen,
Nogdierbaaraan mij n ziel, maar als een zwak' gedoemd,
Ge ontstaakt, geliefde geest! — Gij laast in't listig harte;
Ik, in 't begoochlend oog en zachtgeplooid gelaat.
Gij zaagt een toekomst door die ik vermetel tartte,
En blindlings tegenvloog, onvatbaar voor 't beraad.
Gij spraakt. Ik zag mijn bruid: Gij stelde u tusschen
beiden,
En boodt de omhelzing-zelv' onzichtbren wederstand.
Daar stroomde 't tranenvocht, schoon nergens oogen
schreiden!
Daar dreunde 't in de lucht, van slagen zonder hand!
Hoe dikwerv', wen een kus de lippen mocht vereenen,
De doodsklok om ons heen, in louter lucht, geluid!
Hoe dikwerv' met den snik van 't hoogst wanhopig
weenen,
Vertrouwlij kheid en lust in haren loop gestuit!
Hoe dikwerv' in den grond de kerkhofspa^ doen klinken !
De buurt in roer gezet door kleppend lijkgegons !
De muren om ons heen van ketens doen rinkinken!
En zuchten opgewekt van uit het zachte dons!
Hoe dikwerv' 't slaapsalet vernageld voor elks handen!
Ontsloten op het woord: „Geef Lize, geef u rust!"
Dan zuchten zonder eind doen galmen door de wanden,
En, fluistrende, of het waar, allengskens stom gesust!
Hoe dikwerv' bij het kleed, in't uitgaan mij weêrhouden;
Weêrkeerend, voortgerukt met meer dan aardsche
kracht;
Als of me een machtige arm wou hoeden voor 't berouwen,
En't opgaf, , als hij 't moest, voor nog een hooger macht !
Of, Lize, waart gij 't niet, die rustloos voor mij waakte
Terwijl de rust van 't graf uw zichtbaar deel verslond?
Die, in d'onsterflijkheid den stervling niet verzaakte,
Aan wien u 't zielsgevoel met vaste schakels bond?
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Wat Engel dan... ? 'k gevoel, ik ken uw zorglijk waren,
Onzichtbren! ja 'k erken uw' bijstand te aller uur!
Met welk een teêr belang in droefheid en gevaren
Verleent ge ons troost en moed, bedekking') en bestuur!
Verdorr' mijn rechterhand, eer ik, ó heilige Engelen,
Mijns Vaders dienstbren stoet niet aanstare aan
mijn zij',
Die om mij in den nood hun handen samenstrengelen,
Waar 'k eenzaam 't pad betreê door 's warelds
woestenij!
Doch, meerder teêr dan ooit—wat zegik ! meerder teder ?
Meer menschlijk, meer geroerd van menschelijke drift,
Omzwierde uw schaduw mij, en lei die drift niet neder,
Zoo lang het mooglij k bleef, te hoeden voor 't vergift.
Toen zweegt ge, en 't was gedaan. Ge ontzaagt mijn
teder harte
Of — mooglijk... ! Maar genoeg! die dagen zijn
geweest.
Vergeefs herroepen we ons aan de uitgestane smarte;
Vergaan ze, en gij, heb dank, mij steeds verknochte
geest!
En gij, Geliefde, die mij 's levens bitterheden
Nu jaren lang verzoette, ó ongelijkbre Ga^ !
Zoo Hel en wareldrond ons echtgeluk bestreden,
De geest van Lize sprak, en riep met de Englen, JA!
1809

1

) Bescherming.

LEVENSPIJN.
Simon Gorter: „En wien grepen, onder een huivering
van kille vrees, de gespierde verzen niet aan van die hartesuitstorting, waarin de wanhoop kermt en die hij Levenspijn
tot opschrift geven dorst:

Ik leed, wanneer Gij riept tot lijden en geduldig;
En, tot wat peil het stijge, ik ben u hooger schuldig.
Maar ó geef krachten! Roep, ó roep mij van mijn wacht,
Eer waanzin me op het laatst het zuizlend brein verkracht.
Gij ziet het woelen, ziet het koken, ziet het bruischen,.
Laat, laat me Uw hoogen wil niet roekloos tegendruischen.
Ik vraag geen wraak o God! ik vraag lankmoedigheid.
Toon aan 't verduisterd oog, dat vijftig jaar beschreit,
Een hooger, eedler, een U waardiger bestemming,
Als doelwaarvoor ik lij de in dees mijn zielsbeklemming.
'k Ben zwak, mijn God! 'k bezwijk: mijn reden faalt
en zwicht
Bij 't altijd klimmend leed en meerdrend overwicht.
Ach! zoó een oogenblik mijn hoop op U verraste —
Mijn sidderende hand in 't duister zich vertastte —
De onvaste voet me ontglipte op 's afgronds smallen
rand —
ó Hou me in 't vallen op, en grijp mij bij de hand.
1810

AFSCHEID.
(HET SLOT).
„Omstreeks nieuwjaar 1811," zegt Kollewijn, „dicht hij
zijnmeesterlij k Afscheid, dathij den i oen Januari aaneenuitgelezen schare in de Amsterdamsche afdeeling der Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen en Kunsten voordraagt.
Hij gelooft vast, dat de tijd om aan het leven, aan de dichtkunst, aan zijn vrienden en kennissen vaarwel te zeggen,
gekomen is. - Wat een overweldigenden indruk maakte op
de verrukte toehoorders was het slot; het dubbele slot
Eerst, na al die krachtige Alexandrijnen de vloeiende,
zangerige regels (Waar Meanders zilvren water enz.) en
dan de terugblik op Hollands rampen en de voorspelling
van betere dagen. De geestdrift was groot. De opgewonden
Helmers had weldra aan de herinnering niet genoeg. Hij
kwam bij Bilderdijk de slotverzen van Afscheid leenen en
hield ze maanden lang onder zijn berusting."
Het voorlezen van dit gedicht, dat in een formeel oproerlied eindigt, voor een talrijke schare in onze hoofdstad,
moet een daad geacht worden van moed en vermetelheid. Eigenaardig is het diplomatiek gesteld verzoek vale Bilderdijk om het vers te mogen laten drukken, hetgeen natuurlijk
niet werd ingewilligd.

'k Vervulde 't lot. Ik had aan 't Vaderland mijn snaren
Gewijd, en, met dit hart, het bloed van uit mijne a^aren.
'k Betaalde. 't Vloot, verteerde; en, wat mij overbleef,
Behoort met d'adem 't nog, en, tot zoo lang ik leef.
Ik zag dat Vaderland gelukkig. 'k Zag het zinken,
'k Zag bij zijn' diepen val de woestaardij rinkinken
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En woelen, als een' stoet Bacchanten, die bij 't wee
Den hemel daavren deên van 't juichend Evoë,
En Razernijen door de heiligdommen spoken.
Ik zag een morgenrood van nieuwen bloei ontloken!
Een' dag beloven — ach! van redding, ja, van roem!
Maar laas! die zon bezweek. Des noodlots ij zren doem
Klonk door de ruimte, en sprak: „Zij Hollands naam
verdwenen!"
Wat bleef mij sints dat uur,wat kon ik meer dan weenen!
De naam van 't Vaderland, van Holland, is geweest!
Zie daar mijn' laatsten snik; met dien geve ik den geest!

Waar Meanders zilvren water door zijn kronkelbochten
schiet,
Groet de Zwaan haar stervenssponde met een zacht en
kwelend lied.
Dan, dan suizen lucht noch stroomen; alles luistert,
alles zwijgt,
(Zelfs het lied der filomelen), waar die toon ten hemel
stijgt.
Maar wat zingt gij, veege zangzwaan, in uw kabblend
stroomgebied?
Ach, gij dankt de zuivre plassen, waar zijn volle kruik
van vliet!
Ach, gij dankt de groene boorden, in wier dons gij
rusten mocht,
En de loverrij ke bosschen, waar gij 's middag schaduw
zocht!
Wis, gij zingt den frisschen stroomen 't teêr, 't aandoenlijk afscheid toe;
En gij doet, geliefde zanger, wat ik op uw voorbeeld doe!
Moog, als u het westenwindtjen op uw blauwe waterbaan,
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Mij een zachte dood verrassen, in mijn jongste cyther
slaan!
Roemen u de stroomnajaden van uw' spiegelheldren
plas!
Slechts één traan in Hollandsche oogen zegg' van mij:
-

DE DICHTER WAS!

Maar gij, broeders,
Gij, behoeders
Van den Vaderlandschen roem!
Mijn verscheien,
Eischt u schreien,
zij k, noch offerbloem.
Lijkmuzijk,
Uit die rustplaats,
Uit die lustplaats,
Waar mijn ziel de dood ontvliedt,
Ziet zij teder
Op u neder,
Bij het stemmen van uw lied:
Leent zij de ooren
Aan uw choren,
Als gij liefde zingt en echt;
Als uw tonen
Deugden kronen,
Waarheid staven, godsdienst, recht:
Als ze in 't lijden
't Wee bestrijden
En verduren doen aan 't hart;
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Moed ontsteken,
Helden kweken,
Die niet zwichten voor hun smart.

Ach de dagen
Onzer plagen,
Lieve broeders, gaan voorbij.
Uit het duister
Rijst de luister
Van een nieuwe heerschappij.

'k Zie de kimmen
Reeds ontglimmen
Van een nieuw, een Godlijk licht!
Op de randen
Dezer stranden
Straalt zijn glans mij in 't gezicht.

Op de randen
Van de stranden
Van dien onafzienbren vloed,
Die dit leven
Houdt omgeven,
En reeds omzwalpt om mijn' voet.

'k Heb het vallen
Van uw wallen,
Hollands Ilium voorspeld;
'k Zag het blaken
Van uw daken,
En uw Hektors neêrgeveld.
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De ingewanden
Voelde ik branden
En verteeren van die vlam:
'k Riep, ik weende;
Ja, 'k versteende;
Maar de dag des j ammers kwam.
Doch verduren
Wij deze uren!
ô! De toekomst brengt ons troost.
Troj es vallen
Schiep de wallen
Van oud Romes heldenkroost.
Wat verschij ne,
Wat verdwij ne,
't Hangt niet aan een los geval.
In 't voorleden
Ligt het heden;
In het nu, wat worden zal.
Opgaan, blinken,
En verzinken,
Is het lot van ieder dag:
En wij allen
Moeten vallen,
Wie zijn licht bestralen mag.
Of de kronen
Luister toonen,
Volken, Staten, bloeiend staan,
Langer stonde
Duurt hun ronde,
Maar hun avond spoedt toch aan.
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Doch de dampen
Dezer rampen,
Doch de nevels dezer nacht,
Zullen breken
Bij 't ontsteken
Van den dag waarop zij wacht.
Mocht mijn' lippen
Dat ontglippen
Wat mijn brekend oog hier ziet!
Mocht ik 't zingen,
En mij dringen
Door dit wemelend verschiet!
Ja, zij zullen
Zich vervullen,
Deze tijden van geluk!
Dees ellenden
Gaan volenden;
En, verpletterd wordt het juk.
Holland leeft weêr,
Holland streeft weêr,
Met zijn afgelegde vlag,
Door de boorden
Van het Noorden
Naar den ongeboren' dag.
Holland groeit weêr!
Holland bloeit weêr!
Hollands naam is weêr hersteld!
Holland, uit zijn stof verrezen,
Zal op nieuw ons Holland wezen;
Stervend heb ik 't u gemeld!
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Stervend zong ik,
Stervend wrong ik
Deze heilvoorspelling uit!
't Sterflot wenkt mij;
Gij, herdenkt mij
Als u 't juichensuur ontspruit!
1811
Voor dit vers (van den echter altijd zijn dood verwachtenden dichter) geldt de uitspraak van Kollewijn: „Er zijn
oogenblikken, waarin de bezielde Taal eens profeten over
Bilderdijks' lippen vloeit." — Het is ook hier, dat ik het
woord van v. Balsem aanhaal:, Maar als de geest der poëzie
over hem vaardig werd, en hij onbelemmerd de vleugels
kon uitslaan, dan kliefde hij met stouten slag de lucht, dan
was zijne gansche ziel één muziek, en vloeide van zijne
lippen die stoute melodieuse stroom van verzen, nu eens
effen en kalm op zijn spiegelvlak den hemel weerkaatsend,
dan weer zijn golven als losgelaten duivels bergen hoog
opstuwend, trotsch en fier met hare zilveren kruin blinkend
in het zonlicht."

DE ROZEN.
Ik heb ze zien bloeien
Bij 't uchtend ontgloeien,
Nu hangen de bladen en storten in 't stof
Tot speeltuig der stormen,
Tot aas van de wormen,
Tot schaamte van d'op haar zoo pralenden Hof.

Toen zogen haar knop] ens
De lavende drop] ens,
Tot parels geronnen uit hemelschen dauw;
Nu missen zij kleuren
En spreiden geen geuren,
Eer de avond de velden nog wikkelt in 't grauw.

Zoo zag ik geslachten,
Zoo schoonheid en krachten
Ontluiken en bloeien, maar luttel bestaan,
Zoo lach en verblijden
In jammer en lijden
Voor 't schemerend Westen des levens vergaan.

Zoo 't zingen en springen
Voor 't handenverwringen
Verwisseld in min dan een vluchtigen wenk.
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't Zijn alles slechts bloemen
Waarop wij hier roemen;
't Is alles een dauwdrop, een morgengeschenk.l)
1812

Zangerig, teer, met een toontje van sentimenteel"
1
noemt Kollewij n dit vers; juist om die eigenschappen laat ik
de laatste strofe weg, die lang niet zoo teer is als de vorige,
zoodat de vierde veel fraaier slot vormt; de weggelaten
strofe volgt:
De luister der oogen,
Met nevels betogen,
) „

Ja, zenuw- en voeding- en spierkracht verdwijnt,
Ook oordeel en reden
Bezwijkt met de leden
En 't leven verwaassemt, vervliegt en verdwijnt.
Het is een zelfde verandering, als waartoe Staring het
voorbeeld gaf, toen hij zijn beroemd lied: „Herdenking"
vervolkomende door het weglaten van een tusschenstrofe,
die niet bij den fluwelig teederen toon der andere paste,
alhoewel zij op zichzelve niet onschoon was. (Zie Beets'
inleiding tot Staring.)

DE HUWELIJKSWET.
(FRAGMENT UIT: DE ECHT.)
ó Eerste, ó hoogste wet, die de Almacht gaf bij 't leven,
Gij, door haar vinger-zely' in 't sterf lijk hart gedreven
En onuitwischbaar! Wet, die aarde en stof erkent,
En dier- en plantrij k eert, waarheen ons oog zich wendt!
Gij, zaligheid van 't stof, op 't aardrijk, in de wateren,
Sints Zij 't ,,Vertalrij kt u" door lucht en zeên deed
klateren,
En zegen van 't bestaan! — Waarvoor de worm slechts
leeft,
En weêrkeert tot het niet, als hij gehoorzaamd heeft!
Die 't plantj en blindlings volgt in 't telen van zijn zaden,
Bezwangerd door een lucht met bloemstofmeel beladen!
Wat zijt ge aan Adams kroost, dan 't zegel van die Echt
Die, eens voor de eeuwigheid, de harten samenvlecht'.
Neen, 't is de wellust niet, die op de lichte vlerken
Des Zefirs henenvliegt door hol en wandelperken,
En hier op 't roosj en aast, daar 't eglentiertj en kust,
En ginds zijn heete dorst op 't leliekelkjen bluscht.
Neen 't is geen wufte drift, waarvan zich 't hart voelt
zwoegen
Naar 't oogenbliklij k zoet van wisselziek genoegen,
Die heil, die zaligheid in 't harte stort. De wet
Der Almacht is verknocht aan 't heilig huwlijksbed.
Waar ooit de dartle knaap zich in den slij kpoel bade,
Geen lust, dan in den arm der teêrgeliefde Gade:
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Geen kroost, geen dierbaar kroost, waarin ge u-zely'
herteelt,
Dan uit haar zuivren schoot, die heel uw aanschijn deelt,
In wie-alleen gij leeft; wier lijden en genieten
Uw ramp, uw wellust maakt in 't stofloos samenvlieten;
Wier adem gij vervult, en wier gevoelig hart
Geen droppel bloeds verwarmt dan die u heilig werd.
Rijs stouter, ó mijn toon! en donder den verwaten'
In 't oor, als Ebals stem. — Vergaan zij, die u haten,
o Keten, goudener dan 't fijnstgezuiverd goud,
Verband der maatschappij, en, menschdom, uw behoud!
Aan u hangt Volken Staat ; de toekomst, die't verzwelgen
Van 't rijpe heden boet door nieuwontsproten telgen,
En 't vluchtig oogenblik op dees verganklijke aard
Tot eeuwigheden vormt, steeds uit zich zelf herbaard;
En, 't uitzicht, dat de dood braveeren durft in 't woeden!
Door u is 't dat Natuur zich d'arbeid ziet vergoeden
Van't geen zij voortbrachten verteerd ziet, keer aan keer ;
En 't sterven, waar gij heerscht, is geen versterven meer.
Gij plant de zielen voort van oud- en oudervaderen,
Wien één ontzachbre dag hun afkomst zal vergaderen,
Als parels, aan een snoer geregen, niet in 't gras
Geworpen en verstrooid als onrijp boomgewas,
En door den voet des tijds in 's aardrij ks slib vertreden. —
Uw schakels druppelen van loutre zaligheden,
Van balsem, die de smart van 's levens ramp verzacht;
En tijd noch lotgeval heeft op haar during kracht.
Maar 't zijn geen handen, 't zijn geen leden, die ge
omvademt.
Onstoflijk is uw aart, als hij die in ons ademt,
De onsterfelijke Geest. En 't zich hervindend één
Vlijt in uw banden saam, gevoel en aartgemeen.
1812

MAN EN VROUW.
(FRAGMENT UIT: DE ECHT)
Geen kunnen zijn gelijk. Hij vormde u tot gebieden,
Verheven Rijksmonarch, wiens opslag tijgers vlieden
En de Abissijnsche leeuw met eerbied gadeslaat!
Hij prentte u d'afdruk van zijn Godheid in 't gelaat!
En gaf uw' arm de kracht om stier en hengst te dwingen,
Te worstlen met Natuur, en de aard uw brood te ontwringen;
En zachte aanminnigheid was 't aandeel van de Vrouw,
Wier arm uw rust, uw heil, uw hemel wezen zou.
'tOntzagwas'tuwe,'tschoon, haareigendom. Haarleden,
Voor weerstand niet gevormd maar malsche tederheden,
Bestemmen 't argloos hart dat in haar oogstraal lacht,
Het uwe onwetend zoekt, om uw bescherming pracht,
De nooddruft van het uwe in 't hongren zal vervullen,
Daar liefde en zedigheid haar 't minlijk aanschijn hullen.
Geen steigrend hairbosch, als uw voorhoofd overschaau.wt;
Geen ruig begroeide rand die 't glimmend oog bebraauwt,
De bliksems van den moed uit zijn spelonken slingrend,
Geen norsche en woeste baard, die, mond en kaak
omwringrend,
Een borst belommert, zelv' met stopplen overdekt,
Omschanst haar teder schoon, zoo zacht als onbevlekt,
Met golvend rag versierd, en leliën en rozen;
Waar schaamte en lust in speelt metwederkeerigblozen,
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De bron der wellust in hare appels lieflijk zwelt
Van levensstroomen, uit Gods volheid opgeweld,
En 't donzig huidsatijn, tot lustgevoel geschapen,
De malsche spieren kleedt, voor 't u omtogen wapen.
Zij, Koning van 't heelal, uw edelste onderdaan,
Bidt, in uw' arm geklemd, in u haar Schepper aan;
Ontfangt uw' wil, uw wet, met eerbied, met genoegen,
En stort zich uit in 't hart dat u de borst doet zwoegen.
Kent, kent ze een wareld, kent ze een zoetheid, één genot,
Dan 't lezen in uw oog, haar wetboek, en haar God?
1812

KRIJGSLIED.
Waar eer en vrijheid roept in 't veld,
Daar bruischt het Hollandsch bloed,
Daar voelt, daar toont zich ieder, held,
En vlamt van oorlogsmoed.
Daar huppelt hart en ingewand

Op 't gonzen van de trom;
Voor Vrijheid, Eer, en Vaderland!
En glorierijk weêrom !"
Zoo zwaait men Hollands Leeuwbanier
Den Franschman in 't gezicht!
Zoo streeft men dwars door staal en vier
Geleid door moed en plicht!
De sabel klinkt, het roer ontbrandt,
Bij dondrend schutgebrom:

„Voor Vrijheid, Eer, en Vaderland!
En glorierijk weêrom !"
Door Nassaus bloed tot eer genoopt,
Is Holland zijner waard.
Den vreê, waar heel Euroop op hoopt,
Verkrijgt men door het zwaard.
Wij vochten om dat edel pand,
Waar ooit ons wapen glom.

,,Voor Vrijheid, Eer, en Vaderland!
En glorierijk weerom !"
1813

ORANJE.
Vlecht Oranjen om den hoed!
Holland rijst met nieuwen moed.
Uit den schoot der waatren!
Huppelt vrolijk in het rond!
Daver' Hollands' vruchtbre grond!
Laat de vreugde schaatren!
Holland grijpt de wapens aan,
Om den vijand af te slaan;
't Plant de legervanen:
En het uitgetogen zwaard
Zal den fieren Leeuwstandaard
't Spoor der zege banen.
Holland blinkt in 't krijgsgeweer;
Holland vlamt op krijgsmans eer;
't Zal zijn haard bevrijden,
En de God, die wondren doet,
Zegent aller braven moed:
Hij zal met ons strijden.
1813

GEESTGEVOEL.

1)

(AAN MIJNE EGADE.)
Lieve dierbare Adelheide,
Geestvol wichtjen, daar mijn hart
(De Almacht weet het) niet van scheidde,
Maar van afgereten werd!
Wat toch roept u voor mijne oogen
In dit oogenblik weêrom,
Daar ik, van den rouw gebogen,
In weemoedigheid verstom?
Moet die traan dan immer vlieten,
Die mijn bleeke konen groeft;
Mag geen zuchtjen mij ontschieten,
In den boezem vastgeschroefd?
Ach na zoo veel lieve loten,
Door de dood mijn arm' ontscheurd,
Zoo veel tranen uitgegoten,
Werd er geen als gij betreurd.
Gij, gevoelt ge dat, mijn wichtjen?
Houdt gij in dees stille nacht
Bij het blaauwend waschvlamlichtjen
Aan uws Vaders sponde, wacht?
1 ) De arme moeder schreide nacht en dag. Hoezeer B. zijn
dochtertje liefhad, blijkt uit het acht jaar later gedichte
Geestgevoel, waarin hij betoogt, geen zijner kinderen z66
te hebben betreurd als haar.
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Deelt gij in die zilte beken
Daar zijn boezem in verdrinkt,
Om vertroosting toe te spreken,
Die de matte borst doorklinkt?
Wilt gij op zijn bleeke lippen,
(Ach! vertrokken van de pijn),
Balsemdroppen neer doen glippen
Van een hemelmedicijn?
Strookt uw handtjen hem de wangen
Als hij opziet naar omhoog,
Van een huivering bevangen.
En beneveld om het oog ?
Teergeliefde spruit, kom nader!
Klem, ó, klem u aan dees borst,
Aan het harte van een Vader
Dat eens Vaders weedom torscht!
Ja, gij kost dat hart doordringen,
Gij verstondt het, dierbaar kind!
Kent gij aardsche folteringen,
Ach, gij weet ook hoe het mint.
Gij toch werdt in de eerste dagen
Niet van moeders raauwen schoot,
Niet van 't kraambed, weggedragen
Door eene onvoorziene dood.
Neen gij leedt, en zaagt ons lijden
In uw ongeneesbre smart;
En in zestien jaargetijden
Proefdet gij dat Vaderhart.
Ach, het bleef uw beide zusjens,
't Drietal broêrtjens, altijd vremd,
Hoe de tederheid der kusjens
Van de Vaderlippen klemt.
Ja, gij zaagt ons troostloos schreien,
(Harder werd nooit hart getoetst!)
En met angst den slag verbeien,
Die uw leed voleinden moest.
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Ach! hoe zalig was uw prangen
Aan de Vaderlijke kniên,
Als ge zijn verschoten wangen
't Lieve mondtj en aan kwaamt biên !
Hoe, het vleiend, lief gekozel
Van dien kinderlijken mond,
Dat zoo schrander als onnoozel,
Steeds den weg naar 't harte vond! —
Ja, ik kan u nooit vergeten:
Gij ook, hangt uw' Vader aan.
Onverbreekbaar is die keten
Die geen sterflot doet vergaan.
Ja, het lust u, nog in 't midden
Van de hemelzaligheên,
Voor uw ouders kracht te bidden,
Daar zij smelten in 't geween:
Nog, van uit de lichtstroomstralen,
Die gij met uw wiekjens klieft,
In dees luchtkring neêr te dalen
Tot den Vader dien gij lieft.
Ja, ik voel u om mij zweven;
'k Voel uw adem die mij roert;
'k Voel haar door mijn aders streven,
En mijn hart om hoog gevoerd.
ó Heb dank van uwen Vader
Wien uw tederheid verkwikt!
Kom nog dikwerf, kom hem nader,
Als zijn borst van weemoed stikt!
Wapper met uw hemelpennen
Aan mijn ziel die kalmte toe,
Die uw tederheid erkennen,
Die uw bijzijn voelen doe!
Ach! hoe schokt mij deze ontroering!
Hoe weldadig treft ze mij!
Hemelzoete geestvervoering,
Blijft mij tot den grafkuil bij!
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En gij, Dierbaarste, aan mijn zijde
In een zachte rust geklemd,
Kom, ontwaak, getroost en blijde,
Met het hart tot dank gestemd!
Lieve Weêrhelft van mij-zelven,
Twijfel aan geene Englenschuts:
'k Breng u van de stargewelven
Adelheides liefdekus.
1813

TOEZANG VAN ZUCHT NAAR
'T VADERLAND.
Vrolijk juicht het moede ros,
Als het van zijn banden los,
Zaal en akkerspan ontheven,
Bij het zinken van den dag
Vrij zijn leden rekken mag,
Aan de wei terug gegeven.

o Dan schudt het hals en lijf,
Van den harden arbeid stijf;
Springt en huppelt, speelt en dartelt,
Wentelt door het malsche kruid;
Hinnikt het genoegen uit,
Dat geheel zijn borst doorspartelt.
't Riekt den balsem van het gras,
't Frissche van den waterplasch
Die zijn heete dorst mag koelen —
't Voelt zijn vrije lenden niet,
Of het werpt zich in den vliet,
Om het zweet zich af te spoelen. —
Doet gij minder, droeve mensch
Aan den eindpaal van uw wensch,
Van des lichaams last ontslagen;
Van het harde toomgareel,
Mondgebit, en lendenzeel
't Lange leven lang gedragen?
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Als een suizende avondlucht,
Daar gij van vermoeidheid zucht,
U haar zoet laat tegenvlieten,
Aamt ge dan niet, blij te moê,
Dat verkwikkend windtjen toe,
Om uw ziel in uit te gieten?
Ja, gij doet het; ja gij hijgt
Dat een zon ter kimme zijgt,
Die uw' folter uit moest maken.
Ja, gij werpt uw stofkleed af
Voor de koele rust van 't graf
En een zaliger ontwaken.
1814

DE PELGRIM.
In wat kapel of bedecel
Knielt thands mijn Pelgrim neêr ?
Waar buigt hij thands 't onthelmde hoofd
Voor 't buldrend winterweer?
Op welk een pad, in welk een oord,
Zet hij zijn wandelstaf,
En drukt de holte van zijn voet
In 't gruizig bergzand af?
Waar strekt hij 't afgematte lijf
Op graf of kerkgesteent';
Of kleeft zijn zuivren rozenmond
Op heilig doodsgebeent?
Wat broeder reikt zijn blanke hand
Den blijden liefdegroet;
En geeft hem schuilplaats onder 't riet.
Voor rijp, of zonnegloed?
Houdt wacht, gij Englen, over 't gras
Waar hij zijn leden rust
En, 't rozenkransj en in de hand,
Zijn hartbeklemming zust!
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Ach mocht ik dit mijn blakend hart
Weer klemmen aan zijn borst,
Zijn adem vangen waar hij zucht,
En lesschen dees mijn dorst!

Ach, mocht ik al mijn heil op aard
Weer lezen in zijn lonk,
En leven scheppen uit dat oog
Waarin Gods hemel blonk!

Ach, mocht ik rots en zandwoestijn
Doorkruisen aan zijn zij!
Zijn medgezel en zuster zijn!
En heilig zijn als hij!

De wareld is mij vreemd en leeg,
Wat vreugd zij andren bie;
Maar alles wordt die wareld mij
Als ik hem wederzie.
1816

GENOT.
Als 't hart
Verwart
In ij die vreugd,
En 't woord
Haar stoort
Der ware deugd,
Niet is er dat die vreugd ontschuldigt;
Maar 't gift
Der drift
Vervalschte 't zoet: —
Genot
Sluit God
In 't rein gemoed:
In elk gevoel wordt Hij gehuldigd. -Uw wensch,
ó Mensch,
Uw vreugde en lust,
.Zijn aan uw eigen hart verborgen:
Verzaak
Uw smaak,
Waarnaar 't ook haak,
En kies die onverstoorbre rust,
Die de Almacht voor ons heil, en Haar alleen, laat zorgen.

POEZIJ.
(UIT: HET VERGAAN.)
Gij, schaars gekende op aard, en daar-alleen gevonden
Waar 't hart den boei ontvlucht die 't stoflijk houd
gebonden,
In hooger hemel aámt, 't verachtlij k slijk vergeet,
En op der Englen spoor langs lichtstraalpaden treedt
Daar voelt ge uw oorsprong,daar,uwVaderland en leven
Weêrom, ó Dichtkunst! daar, op Englenwiek geheven
Stijgt ge op in vlammend vier tot d' Eeuwige, en vergoodt
Verzelvigt met de bron uit wie ons wezen sproot!
Het aardrijk staart u met verbaasdheid na, van onderen
Hoort in uw toon, dien God, den God der Almacht
donderen.
Of vangt, ter neêrgeknield, met neergeslagen oog,
Zijn zegen, in uw zang afstroomend van omhoog.
Ontzetting zweeft u om, en liefde en zaligheden
Verteedren, met uw stem de boezems ingegleden,
't Versteende menschdom, dat uit dollen overmoed
Met eigen nagelen in eigen boezem wroet!
De harten buigen zich bij 't storten uwer galmen,
Als 't wandelen van den wind door rijpe korenhalmen
De gouden graanoogst op haar stengels nijgen doet,
En'tschittrend veld doorploegtmetgolven vanclenv1oed
Gij, Hemeltelg! van ouds des aardrij ks leermeestresse,
Verkondigster van heil, en zelve, Heilgodesse,
Daal af, — en stort op nieuw uit d'eigen gulden mond
Orakels, als gij placht toen 's warelds morgenstond
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De sfeeren op de maat van uw gewijde noten
Zag hupplen op't gevoel des aanzijns, versch ontsproten,
Wees nog, ja wees op nieuw aan 't sterfelijk geslacht
De ontzachtbre Godsheraut, gewapend met Zijn kracht
En de adem van een hart, tot de Almacht opgeheven,
't Gevoel van onze borst! en 't leven van ons leven!
Spreek in ons, — en verga, die, voor uwe inspraak koud,
Op de aardsche zwijmelpoel met wellust nederschouwt!
Verzink' hij in haar draf, die geen verhelderde oogen
Naar hooger waarheên heft dan 't schijnziek denkvermogen,
Den God verloochent in zijn binnenst waar Hij spreekt;
En 't heilige verband der wezens onderbreekt!
Maar Gij, ó Dichtkunst, voer, van uit dees nevelkringen,
De zuchten op tot Hem, wien de eeuwen Lofzang zingen;
Die schepper van 't Heelal, in elken boezem slaat,
Maar door zich-zelven is, en met geene aard vergaat.

AAN DEN HEER MR. M. C. VAN HALL.
Quo licet ire pede?
Mist de kreuple vlugge voeten
Die hem voeren over straat,
Als hij meent een' vriend te groeten
En het weêr zijn reis weêrstaat;
o Hij kreunt zich aan geen beenen,
Maar hij vliegt te viervoet henen,
Of te zesvoet, vindt hij 't goed;
Klemt de voeten in geen laarzen,
Maar in 't klankgareel der vaarzen,
En vereeuwigt zijnen groet.

APRIL

1)

Van waar, April,
Die zotte gril,
Die dartle woestheid in den wil,
Die bij uw eerste dagen
't Vernieuwde bloed
Zoo bruischen doet,
Zoo wild door de aders jagen?
Gewis, wanneer
Het jaar zijn keer
Bij 't vrolij klachend Lenteweer
Van voren aan gaat vangen,
Daar 't beekj en ruischt,
En 't boomt] en zuist
Met verschen dosch omhangen;
Het geurig kruid
Den grond ontspruit,
En 't aardrijk als een jonge bruid
Met nieuw gebloemt' koomt sieren;
Dan schijnt er meê
Door veld en zee
Een dartle geest te zwieren,
1 ) Dit vers is ten behoeve der Bloemlezing verkort. Dit
zijn de strofen z, 6, 7, 8 -13.
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Een wondre lust
Die 't hart ontrust
En door geen noeste zorg gesust,
Zich uitstort in 't verstrooien,
Een tergend gift
Dat 's boezems drift
Ontwikkelt uit zijn plooien.
Wanneer 't gediert'
Uw weêrkomst viert,
Door nieuwen levenstocht bestierd,
Met huppelen en kwelen;
Is 't brein verward,
En 't ledig hart
Zoekt kinderlijke spelen.
Van daar, van daar,
Is ieder jaar,
Bij blonde jeugd en grijzend hair,
Geteekend met dat razen,
Wanneer gij 't hoofd
De nacht ontrooft
Om alles te verdwazen.
De minvoogdes,
Die schuimprinses,
Begroette u van haar schulpkales,
En noemde u naar haar Godheid.
Zij vloeit u in
Met vreugde en min,
En—mengeling van zotheid.
Maar ga, April,
Volbreng uw wil
Bij 't wenden van des aardrij ks spil,
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Wij lachen bij uw grappen.
Ook wijzen mag,
Een enklen dag,
Een dwaze gril ontsnappen.
Ook mij ontviel,
Hoe dof van ziel
Bij 't dobbren van mijn kranke kiel
In 't uiterst van te stranden,
Een luchte luim,
En schuim, voor kruim,
Ontfingt gij uit mijn handen.
1817

DE MENSCH EN DE DIEREN IN HET
PARADIJS.
(UIT: DE DIEREN.)
Hij wees u't voedsel aan, vertroostte u door zijn streelen
En trachtte de open wond in uw gemoed te heelen,
En 't scheen, of 't leven-zelf dat door zijn aadren speelt
In Englenonderhoud en 't uwe was verdeeld.
Daar leert hij 't moedig paard zijn fiere borst verbreeden
Met opgeheven nek langs beemd en weide treden,
De winden snuiven, en verheerlijkt door zijn gunst,
Zijn leden buigen naar eene aangenomen kunst.
Daar, aangevoerd door hem, en van zijn oog ontsteken,
Doorstreeft de schrandre hond en bosch en waterbeken,
En brengt hem 't blozend ooft, gegrepen met den tand,
In ongeschonden glans. De rijzige Elefant
De dadels, aan den top des palmenstams gewassen.
Daar voert des schildpads rug zijn meester door de
plasschen
Waar in de hemel zich verdubbelt door 't lazuur,
En 't koele water laauwt van 't flikkrend zonnevuur.
De schuwe das vliegt toe, en strekt, eer de avondwinden
Ontwaken onder 't loof van populier en linden,
't Verwarmend lichaam op de voeten van zijn heer,
Opdat hij 't scherp der lucht van zijn beschermer weer'.
De dolfijn duikt in 't nat, berooft de zeetrezoren,
Doet op 't verwonderd strand de bloedkoralen gloren,
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En spartelt, bij dien cijns, van vreugde en zelfgenot
Zijn schatting aan te biên aan 's warelds ondergod.
't Juicht alles om hem heen door heuvelen en dalen,
Gelukkig, waar zijn oog verkwikking toe mag stralen;
En zelfs het koeltjen zwijgt, bevangen van 't ontzach,
Tot, wen hij 't zoele West bemoedigt door zijn lach.
1817

AAN MIJNE KINDEREN.
Weet, gevoelt gij 't, lieve kindren, 't zij u 't hart tot
weldoen dringt
't Zij het u verlokt tot boosheid, dat Gods hemel u
omringt?
Voelt gij 't, dat Gods heilige Engelen, met een oog vol
tederheid
Altijd om uw schreden wappren, waar uw voetstap u
geleidt ? —
Weet gij 't, daar zij om u zweven., hoe hun hart voor
u gevoelt,
U vooruitvliegt in gevaren, altijd op uw welzijn doelt ? —
Die uw ouders nooit bedroefdet, nooit verwektet tot
verwijt,
Zoudt gij die bedroeven kunnen, dien gij even dierbaar
zijt? —
Ja, eens vaders trouwste zorgen, ja, een moeders smeltend hart
Zijn zoo vurig niet, zoo teder, voor uw welzijn, voor
uw smart. —
Immers zoudt gij, voor mijne oogen, nooit een plicht
te buiten gaan,
Of den blik diens vaders trotschen, wien uw hart niet
af zou staan;
Immers, d'opslag van een moeder, die u afmaande, ook
ontzien,
En geen onbescheid volvoeren dat haar oog u zou
verbi^en.
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Maar, waar vaderoogen slapen, buiten 't moederlijk
gezicht,
Zijn zij aan uw zij' aanwezig, 't oog tot in uw hart
gericht. —
Ware een trek niet te onderdrukken, die u drong van
't rechte pad;
Schaamte zou u weêr doen keeren, zoo ik u voor
oogen trad:
En, waar duizend oogen staren op gedachten en gedrag,
Zou zich daar uw hart niet schamen dat het heel een
hemel zag ?
Boosheid zoekt het oog te ontschuilen; zij verdraagt
het daglicht niet;
Doch waar zijn de diepe holen, die de hemel niet
doorziet? —
Zoudt gij Hen, (die u geleiden, vrede storten in uw hart,
Om u heen een hemel scheppen,) van u drijven door
die smart?
Zoudt ge op't woeste pad van 't leven, voor den moedwil
van een lust,
Wees, en eenzaam, willen zwerven, zonder zekerheid
van rust?
Zoudt ge uw troost aan de aard verblijven, op het
kommerlijke pad
Dat geen wareld kan verzachten, wareld, die slechts
leed bevat?
Kalm, blijmoedig zielsgenoegen ademt, waar de hemel
throont:
Walging, onrust, boezemfoltren, waar de wareldvreugde
woont.
Neen, o neen, mijn dierbre spruiten, buiten de Englen
schuts van God,
Is er niets dan beestlij k zwelgen; geen vergoding of
genot.
Volgt, waar zij u 't voetspoor oopnen, vol vertrouwen,
moed, en kracht,
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En laat schrik noch dood u stuiten! veilig zijt gij in hun
wacht.
ô! Zij zullen niet begeven, die zijn Heiland niet verstiet;
Leert alleen die Ongoón haten, wie de dwaasheid hulde
biedt;
Leert aan Hem uw lot bevelen, die der dingen teugel
houdt;
Offert (eischt Hij 't) goed en leven; en — veracht een
eerloos goud!
God, als God, alleen beminnen; 't menschdom en zichzelv' , om Hem;
Stompt de troetelkracht des zintuigs, smoort verlokkings tooverstem!
God-alleen zij uw bedoelen (Hem behoort gij, dierbaar
Kroost!)
En gij zult u zalig voelen, en, in vreugd en leed getroost.
1818

EEN ZOOGENAAMD POEET.
Ik woon op Parnas,
Maar wat in de laagte,
En slobber met graagte
Den paardenvoetplasch,
Al is hij beneden
Wat troebel getreden.
Ik mijmer en schrijf,
Zie daar mijn bedrijf
Bij dagen en nachten,
Ik futsel en lijm,
En slaag ik in 't rijm,
Zoo worden 't gedachten.
Een streepj en of twee
Vereenigd daar meê,
Zoo heet het gevoelen:
En is het gemeen
Met 't lapwerk te vreên,
Ik heb mijn bedoelen.
1818

RONDEDANS 1

)

(IN FUTURO)
OM EEN DOODKIST.
Nu is Bilderdijk
Een lijk;
Nu, zijn mond gesloten:
Nu zijn pen en vingers stil;
Nu heeft Marsyas zijn wil,
Trouwe bentgenooten!
Met de dood van Bilderdijk
Is de zetel van ons Rijk
Niet meer om te stooten!

Nu met nieuwe kracht
En macht
Aan het taalverbasteren!
Maat en toon en kloek verstand
Weggebannen uit het land!
Juicht nu, Poëtasteren:
't Echte Hollandsch moet ter zij;
Schittert nu niet Mofferij,
Nieuwe stijfs Scholasteren!
1 ) Dit vers werd gemaakt in den strijd tegen Siegenbeeks
spelling.
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Spreidt nu 't nachtlijk schoon
Ten toon,
Schijnt als heldre starren!
Zet u op Parnassus top;
Disch daar hemelstokvisch') op;
Rolt in zegekarren!
't Moffen stokpaard holl' nu door!
Niemand meer in 't rechte spoor
Zal den weg versparren.
Nu een hoog Gerecht
Belegd!
Nu de bank gespannen!
Al zijn Schriften, hoe genoemd,
Tot het Mutsaartvuur gedoemd,
En zijn naam verbannen!
Thans gewenteld in het slijk,
En in spijt van Bilderdijk
Zijn wij groote mannen.
't Land was voor een tijd
Hem kwijt,
Welk een tijd van weelde!
Vrolijk gaven wij de wet;
Maar in 't midden van dien pret,
Eer men 't zich verbeeldde,
Komt die rechte brekespel
't Spellersbaasjen op zijn vel,
Die zoo 't prinsj en speelde,
Maar nu zeidt hij hach
Noch wach!
Ja, wij triomfeeren!

1

) Hemel-lieg.
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Dulden moet nu Bilderdijk
Dat wij dansen op zijn lijk
Als.. .. beeren:
Al de kikkers in de sloot,
Zingen vrolijk: „Louw is dood,
„Nimmer moet hij keeren!"
Kwik—kwak—kwak en rik —
Kik—kik !
Nu is 't vrij knoeien!
Spring nu vrolijk, plomp en plasch,
Riddervolkjen van 't moeras,
Om uw lust te koelen.
Nu is 't kermis wijd en zijd;
Bilderdijk is 't hachjen kwijt,
Vast staan onze stoelen.
1820

DE DICHTER. 1 )
Bilderdijks meest geliefde beelden voor den dichter zijn
de adelaar en de nachtegaal; zij drukken twee zijden van
zijn dichterwezen uit.

Niet anders dan het bruischend bloed
En de ingeschapen boezemgloed
Den bliksemdrig van 't hoofd der Goden

(Die boven 't weemlend pluimgediert'
Het hooger luchtazuur doorzwiert) ,
Aan 't ouderlijke nest ontvloden,
Door de onbeproefde hemelbaan
De taaie wieken uit doet slaan
Om 't hart op verschen prooi te nooden!
Die, daar hij in 't verheven zwerk
De nog geen vlucht gewende vlerk
Aan storm en wervelwind durft wagen,
Nog zelf onzeker van zijn kracht,
Op 't roeien van zijn forsche schacht
Door lucht en etherstroom gedragen,
Zich op den daauw des hemels wiegt,
De zon in 't brandend aanschijn vliegt,
En neêrschouwt op de dondervlagen!
Die, daar hij uit de wolken schiet,
In alles aas en jachtroof ziet,
1)

Aan Mr. Izaac da Costa. Het eerste deel van dit vers.
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Waar stroom, of gras, of nevels ruischen!
Het zij hij 't weidend lam in 't veld
Met d' uitgestrekten klaauw beknelt,
En blatend door de lucht leert kruissen;
Of 't kermend zeekalf uit zijn kolk
In 't midden van de hemelwolk
Zijn watergulpen uit doet bruischen!
Het zij hij 't ijdel nevelruim
Doorstuift met gier- of reigerpluim
Met druipend bloed en goor gemengeld,
Of, hongrend naar een stouter roof,
Het sijplend broed der steenrotskloof
(Met goud en hijacinth besprengeld)
In 't wriemlend drakennest bestookt,
Daar 't zwadder van zijn veder rookt
Om bek en kromme nagels strengelt!
Niet anders stijgt voor 't oog der aard
De fiere Dichter hemelwaart,
Bij 't eens ontvonklend boezemgloeien;
Terwijl hij 't onverdraaid gezicht
Op 't stroomend vuur der Waarheid richt,
Waar schoon en deugd in samenvloeien, —
Op starren wandelt met den voet,
En schroomloos, aan geen zonnegloed
Zijn stoute slagpen vreest te schroeien.
Daar zweeft hij dan door 't Heiligdom
Der smettelooze Geesten om,
In zielsvergoding opgetogen!
Daar ziet hij uit zijn hooger sfeer
Op 't lagerdrij vende aardrijk neêr,
Met door geen mist bezwijmelde oogen,
Daar zwelt hij van eene andre zucht
In Engelreine hemellucht
Met Englen-adem ingezogen.
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Dan giet, dan stort zijn gouden Luit
Verheven Godentonen uit,
Door 't aardrijk naauwlijks op te vangen;
Waarbij 't zich-zelf verliezend hart
Versmeltende in volzoete smart
Zich tot één vloeibren stroom voelt prangen!
Eén opwaart steigrende offerstroom,
Die wolkend om den gordelzoom
Van 't ongenaakbre licht blijft hangen!
1820
Simon Gorter: Hij was een dier krachtige geesten, meer
tot heerschen dan tot dienen geneigd, met geen laatste, met
geen tweede plaats tevreden, wier begeerte door geen halve
wereld, 't zij van landen en volken, of van goud of van
roem, of van kennis en wetenschap, te stillen is. Dat karakter
draagt Bilderdijks poëzie: dat zijn geheele wijze van denken
en doen.

VROUW.
Waar is de Eenige op deze aard,
Heel haar Egaas harte waard?
Waar die ongelijkbre Vrouw,
In de plichten van de Trouw
Nooit gebrekig; nimmer koel
Voor dat brandend zielsgevoel
Dat het hart eens Engels blaakt,
En het huis ten hemel maakt?
Waar, die nooit geziene Ga^ ,
Die, na 't eens gesproken Ja,
Nooit te rug zag op de vreugd
Van de maagdelijke jeugd;
Nooit dan 't hart kaars Egaas vroeg;
Nooit een zij'-blik van zich sloeg
Op de Wareld of heur praal;
De ooren voor heur toovertaal,
't Hart voor heur bedwelming sloot;
En in lijden, balsem bood,
Waar de felle hartewond
Heelingkracht en troost in vond;
Die met meer dan mannenmoed
Pal stond in den tegenspoed,
En, waar nood of jammer rees,
Op den God van redding wees?
Die de lofbazuin veracht
Maar de stille deugd betracht,
En, in spijt van tijd en eeuw
En een razend volksgeschreeuw,
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Altijd met heur Ega^ denkt
Wien zij al heur eerbied schenkt?
Waar, die Moeder, voor haar Kroost
In het waken onverpoosd
In haar zorgen onverdeeld
Voor haars Egaás evenbeeld;
Die voor dezen huwlijksschat
Alles altijd over had,
En gezondheid, bloed en rust
Offerde met hartelust.
Uit wier onbesmette borst
't Lieve Wichtjen bij zijn dorst
Nooit in onverdachten toog
IJdele begeerten zoog,
Valsche lust of woeste drift,
Ziel en lichaam tot vergift,
Maar wat edel is en groot,
Waardig zulk een echtgenoot?
Toon mij, Eeuw van schijn en waan,
Toon mij zulk een weêrhelft aan,
Toon er slechts een schaduw van,
En verhef uw hoogheid dan! —
'k Vraag er 't voorrecht niet van geest,
Van een minnelijke leest,
Zilverstem of lokkenpracht,
Oog waaruit de Hemel lacht,
Of wat tijd en krankte sloopt
Als het levensjaar verloopt,
'k Vraag er de eedle gaaf niet bij
Van de teêrste Poëzij:
Doch erken, bij al uw schat,
Dat gij nooit dat goed bezat.
Arme wareld! — Maar zoo rijk
Maakte de Almacht
I822

BILDERDIJK.

DE IJDELHEID DER VEINZERIJ.
Doorzichtig als 't kristal is 't menschelijk gemoed;
't Verberg' hetgeen 't besluit voor 't grijpen van de
handen;
De zonstraal dringt door 't glas dier ondoortastbre
wanden
Voor hem die de oogleên slechts aan 't daglicht open
doet;
Ga, stervling, waan in 't hart uw diepst geheim te
smoren,
Gij sluit dien boezem nooit voor 't alvervullend licht:
Ja, met één stouten blik dat moordhol in te booren,
Eischt de enkle vatbaarheid van 't heldere zielsgezicht.
1822

ADEL.
Nascimur, et pariter
Prodimus. —

qua, simus origine nat
WALLIUS.

Geboren, toonen wij uit wie wij zijn gesproten,
En de ouderlijke stam is kenbaar aan de loten!
Zoo brandt in 't brieschend ros, dat eens in 't oorlogsveld
De kniën voelen zal van d' opgezeten Held,
De moed van 't edel ras door oog en borst en spieren.
Geen aart van d' echten tuk verzaakt zich in de dieren!
En, wien 't aaloude bloed door hart en aadren zweeft,
Gij, Mensch, verloochent gij wier adem in u leeft?
Verfoeisels van deze aard, aan 't zelfgevoel ontzonken,
Gaat, wordt tot slaaf van 't geld, of gaat met tijtels
pronken!
Wie ware grootheid aa^ mt en echten heldenmoed,
Diens tij tel is zijn Naam, diens rijkdom is zijn Bloed.
1822

HET ITALIAANSCH.
„I love the language, that soft bastard Latin,
„Wich milts like kisses from a fenlale mouth,
„And sounds as if it should be writ on satin,
„With syllables wich breathe of the sweet South,
„And gentle liquids gliding all so pat in,
,That not a single accent seems uncouth,
„Like our harsh Northern whistling, grunting guttural,
„Wich we're oblig'd to hiss, and spit, and sputter all.")
U minne ik teêr, o taal van lust en weelde,
Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde,
Die als de kus op malsche lippen smelt,
En 't hart doorstroomt met Liefdes algeweld.
Uw woorden zijn uit zacht satijn geweven,
In toontjens die op donzen vlerkjens zweven;
Uw letters, zoet als Zefirs ademzucht,
En heel uw spraak, één lieve Lentelucht.
Maar meer nog u, ó Vaderlandsche tonen,
Waar kracht en ziel en Hemelgeest in wonen;
Die met den zang van Po en Tyber vliet,
En Godenlust door hart en ader giet,
Maar rijzen kunt, en onder 't boezemstreelen,
Met Godenwil op 't menschlijk hart bevelen,
Zijn stormen stilt, zijn ijs in vlammen zet,
En donders voert, en bliksemend verplet.
1822
1 ) Van Byron: hoeveel zachter en zoetvloeiender nog zijn
hier die regels bij Bilderdijk. - Volgens van Noppen zou
het frissche Nederlandsch de taal der liefde bij uitnemendheid zijn.

MORGENSTOND').
Cum dederit Phoebo stella fugata locum.

De Herder drijft zijn lamm'renkudde
Ter weide met zijn staf;
Maar de Ochtendstond het starrenleger
Van 's hemels blaauwend heiveld af.
De Hemelkoning gaat verschijnen,
Geringen, maakt ruim baan!
Het Oost ontsluit zijn tentgordijnen,
Hij treedt in volle schitt'ring aan.
Hoe statig zijn zijn vaste schreden
Door 't eenzaam hemelvlak!
De schaduw tuimelt naar beneden,
En stelt zich 't aardrijk tot een dak.

1)

Vergeefs! Zijn glans zal ze achterhalen
Hij volgt ze op 't zwevend spoor.
Daar is geen wijkplaats voor zijn stralen;
Zij dringen de avondpoorten door.
Verheug u, Aardrijk, in zijn luister;
Ontsluit u voor zijn gloed!
Breekt, teedre bloessems, door uw kluister,
En brengt hem 's levens morgengroet!
1) Kollewij n : dit vers had door Poot in een zijner gelukkige oogenblikken gedicht kunnen zijn.
2) Twee regels, ongemeen en fraai van beeld!
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Ruischt, Zefirs, door de loovrenzalen,
En meldt het, waar Hij naakt!
En hupt en jubelt, Boschkoralen
Die op zijn Heldenstap ontwaakt!
Slaat, slaat u neêr, vermetele oogen,
Waar Hij 't gelaat onthult!
Natuur erkent zijn Alvermogen,
Natuur is met zijn gloed vervuld.
Juicht, dier en plantrijk, bij zijn naderen:
Zijn kracht is aller kracht;
Zijn licht doorstroomt ons-aller aderen,
Zijn luister is ons aller pracht!
1822

OP DE HERBLOEIENDE BEOEFENING
DER OOSTERSCHE TALEN.
AAN LEYDENS HOOGESCHOOL.
Waai, Nabatheesche lucht, van balsemgeuren zwanger,
Doorwaai ons met de lust van 's warelds dageraad;
En gij, doordring ons hart, gewiekte tooverzanger,
Die, duizlend van vermaak, in rozenwaassems baadt!
Stort, stort uw schatten uit, granaat en druifwaranden,
Voor 't smachtend-flaauw gemoed dat naar uw sappen
dorst!
Ja, 't zalig Oost ontsluit, en reikt ons blijde handen;
De morgen gaat ons op, en straalt ons in de borst!
Geen vlammend oorlogszwaard van Hagars woeste loten
Betwist den toegang hier tot hun gewijden grond;
Het eischt geen wapentocht, geen toegeruste vloten,
Noch half-ontvolkt Euroop, vereend in krij gsverbond.
Een frissche Jeugd treedt op in 't edel Letterwapen,
En rolt in Leijdens school de blanke heirvaan los;
De lauwer van de vlijt versiert haar kruin en slapen
En 't voorhoofd tooit zich reeds met Morgenlandschen blos.
Wie vliegt daar, toegewenkt door Palestijnsche palmen
Zoo fier, zoo staatlij k vooraan 't hoofd van dezen stoet ?
Wien zal een dankbaar kroost het Péi,n tegengalmen,
Door 't vrolij k lof gej uich van gantsch Euroop begroet ?
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Geleid hen, waardig Hoofd, van d' echten roem doordrongen,
En streven ze aan uw hand die Paradijsbeemd in!
Mocht Thessaalsche kracht mijn ouderdom verjongen,
Ik volgde u nevens hen, doordrenkt van lettermin!
Wat heerlijke Oostergloed verrukt en lacht ons tegen!
Wat hemel opent zich! Wat Lente blaast ons aan,
Strooit paarlen, strooit jasmijn, strooit krokus langs
de wegen,
En walmt ons d' amber toe van mij rth- en cederblaa^ n !
Wat albegoochlend lied doorritselt bosch en dalen;
. Wat wellust ademt hier den smachtende in 't gernoet !
Kom zijgen we aan uw zij', verliefde Nachtegalen,
Op 't riekend rozenbed in zielbedwelmend zoet!
Mijn weeke borst bezwijmt. — Gij frissche Jongelingen,
Treedt gij met stouter stap dees toovergaarden door;
Zoekt voedsel voor 't verstand, en (voor wellustig zingen)
De wijsheid waar ze ontlook in 's warelds uchtendgloos !
Niets kan ik, dan in 't hart en met mijne oogen volgen,
De Grijsheid roept vergeefs aan d'ingang van dit pad
Verloren dagen weêr die kracht en brein verzwolgen,
Wier overijlde vlucht geen nijvre vlijt verbad.
Doch gaat! mijn zielswensch ijlt in brandend heete
zuchten
U na — wat zeg ik? neen, hij ijlt uw loop vooruit,
En de offers die gij brengt in Idumeesche vruchten,
Verwelkoomt dees mijn hand in 't stervend snaargeluid.
1822

o

LANDZANG. 1

)

Verleent mij hier, ó stille beemden,
Van 't geestverdovend volksgewoel
(Waar harten van zich-zelf vervreemden,)
Een oogenblik van zacht gevoel!
Hier, na 't gedruisch der levensbaren,
Hier zoek ik 't kalme van de rust;
Hier, waar 't geschommel van de blaá ren
De zorgen in den sluimer sust.
Waar Zomer door de Lente wemelt,
Het bloemgeflikker, rijk in pracht,
Met starrendosch den grond verhemelt,
En 't groen met Winters aanval lacht.
Waar de overvloed met volle horen
Zijn schatting uitstort over 't veld,
En onder 't goud van most en koren,
En geur en kleuren samensmelt.
Waar steile en breedgespreide telgen
In saamgevlochten boog aan boog
Den middaggloed tot niet verzwelgen
Van 't aldoorblaakrend zonnenoog;
Het koeltjen onder 't welfsel dartelt,
En 't schemerlicht vertrouwen schept,
Van 't zoele Westen zacht doorsparteld,
Dat luchte vlindervlerkj ens rept.
1)

Het door Beets veelgeroemde vers.
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Waar 't beek] en langs bebloemde weiden
In kronkels wandelt van kristal,
En, siddrend van heur lust te scheiden,
Zijn armen klemt om 't zalig dal;
Om eindlijk met een murmlend zuchten
En 't blaauwe voorhoofd rimplend nat,
't Verlokkend pronktooneel te ontvluchten,
Waar 't loop en ruischen in vergat.
Maar neen — het keert, het wendt zich weder,
En kleeft zich aan, waar langs het glijdt;
Dan ach! — — — daar stort het plotsling neder,
En schuimt en klatert van de spijt.
Nu hoort men 't met een toornig klotsen
Zich golvend wentlen over 't zand,
Of storten langs de dorre rotsen,
En sterven aan een eenzaam strand.
Wat doet ge, ó Zangers in 't gebladert ? ;
't Is morgen, en de nacht verstreek:
Wat zit ge in stillen rouw vergaderd?
Of deelt ge in 't treuren van de beek?
Ja, 'k hoor door Prognes kermend kwelen,
En 't droeve zusterlijke lied,
Den nagalm weêr der Echo spelen,
Nog jamm'rende om Narcissus vliet.
Rust, pijn en beuken, schudt uw toppen,
(Den wind ten trots die om u loeit,)
Die storm noch zon noch regendroppen
Of schokt of dóórnat of verschroeit!
Hier mag in 't stille minnekozen,
Door dag noch ijverzucht gestoord,
De maagdenkoon verruklij k blozen,
En 't klappend kusjen zacht gesmoord!
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En gij, ó onberoerde plasschen
Waar 't zilvren vischjen dartel springt,
Waar zwaan en duif heur kuiven wasschen,
En 't vink] en op den riethalm zingt!
Verdubbelt door uw tooverlogen
Het licht, de galmen, die gij vangt;
En streelt des meisjens lonkende oogen,
Wanneer zij over de oever hangt.
Laat, laat ze op 't schoon diens boezems staren,
Nog onbekend met waar ze om hijgt;
En pij ltj ens voor dat oog vergaá ren
Waarmeê 't de Herderjeugd bekrij gt.
De Liefde huppelt langs de velden,
En lacht ze in schalkschen moedwil aan,
Hij zal haar d' overmoed vergelden,
Als 't tijd is van dien neêr te slaan.
Tot zoo lang speelt, ó argeloozen,
Maar ach, verheft u niet te veel!
Eens vallen de uitgebloeide rozen,
En de enkle doorne blijft den steel.
Die thands haar wenscht aan 't hart te drukken
En 't vol te zwelgen aan heur zoet,
Zal 't ledig struikjen niet meer plukken,
Of 't is tot schaamlen wintergloed.
Leert, Maagden, leert uw gunsten sparen;
Verkwist ze niet uit wulpschen zin;
Speel Zefir met uw blonde hairen,
Maar sluip' hij u het hart niet in!
Neen wacht op d' adem van het Leven,
Die nog onzichtbaar om u waart;
Die moge u bloed en ziel doorzweven.
Vereend, verzelvigd; niet gepaard!
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Nu zwijg, mijn Cyther; rust, mijn zangen!
Geniet (mijn boezem!) al uw heil;
En, stroomt met wellust langs mijn wangen,
ó Tranen, voor geen kroonen veil!
Aanvaard haar, die mij staat noch weelde,
Of wat m' uit 's aardrijks diepten delv',
Maar met d' onschatbren schat bedeelde:
De dierbre weêrheift van mij-zelf!
1823

ITALIAANSCH MEESTERSCHRIFT.
Cadmi ni gellae filiae.
AusoNIUS.

Wat opgespleten Saterspoot
Gedompeld in een moddersloot
Van edik, roest, en gal,
Koomt dartlen in dit sneeuwen dal
Op nieuw gevonden wet,
Daar Kadmus zwarte dochtertjens zich vlijen naar zijn
tred ?
Wat huppelt hij en trekt haar 't spoor,
En treedt die zusternymfen voor,
Zich rijend hand aan hand
In onderling gevlochten band;
En mengt uw rappe vlucht,
Nonnetjens in rouwgewaad, met sprongen door de
lucht ?
Ik volg uw huppling, lieve rij!
Mijn oog verzwelgt uw melodij
Die 't scherp gehoor ontvliedt,
Maar zwijgend zich in 't harte giet,
En, zonder d'open weg van 't oor,
Geheel de ziel ten speeltuig maakt, heel 't lichaam tot
gehoor.
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Neen, 't is geen roerloos teekenschrift
Van hamerslag of nagelstift;
't Is leven, 't is gewoel,
Dat adem schept en zielsgevoel,
En lust en leven teelt,
Waar 't zwierende op een losse wiek, langs vrije vlakte
speelt.
Hier trekt gij voor 't verwonderd oog
De bocht van 's hemels regenboog,
Of slingert met de sprank
Van Bacchus dartle wij ngaard-rank ;
Daar sleept ge in stijven zwier
Den statigstillen optocht na, van Kerk of Krijgsbanier!
Hier prijkt gij op gelijken voet,
In een aan één gesloten stoet
Als 't monstrend oorlogsheir: —
Daar rijst of daalt gij op of neêr,
Uw linie krimpt of zwelt, —
Doch ijlings keert gij in 't gelid, en de ordning is hersteld.
Gij Boksvoet, als ge in Cyraas vliet,
Het eerste pijpjen sneedt in 't riet
Van d' adem onbezield,
En 't bevende aan uw lippen hieldt,
En 't halmt j en te gelijk
Uw gretigluistrende ooren trof met org' lend windmuzij k ;
Hoe j ui chtet ge in die blijde vond
Arkadië en 't gebergte rond,
En nooddet met dien. halm,
Geboomte en rots ten wedergalm!
Maar 't lieflijk ruischend riet
Trof ja, de luistrende ooren wel, maar starende oogen
niet.
Io
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Doch thands —! Ach alles keert zich om!
De halmbuis zwijgt en toont zich stom,
Maar spreekt op andren trant,
Geen mond bezielt haar, maar de hand;
Geen adem zuigt zij meer,
Noch geeft hem aan 't geopend oor met klankbetoovring
weer.
Thands laat die sprekende oeverroof
Onze ooren bij zijn kunsttaal doof;
Aan 't oog is 't dat hij spreekt
Door nieuwe kunst die 't hart ontsteekt,
En met een droppel nat
De driften temt, de Wijsheid voedt, 't geweld in duigen
spat.
Dan, weinig dit! In 's wijzen hand
Bereik hij 't harte door 't verstand,
Nog heeft hij andre kracht.
Juich, riethalm! Juich, o vogelschacht!
Bevalligheid en zwier
Ontplooit zich, treft, verrukt, verheft, door 't schittren
op 't papier!
Heil! kunstnaar, door wiens vingrenzwaai
De logge gans, de plompe kraai,
Den leeuwrik uit de lucht
Verwint in sierlijkheid van vlucht,
En van der heemlen trans
De Horen voor 't begoocheld oog beneên rukt in heur
dans!
Neem, Schrijver! neem den lauwerhoed,
Niet sprenkelig van menschenbloed,
Maar die met groene lisch
En mijrthenbes doorvlochten is!
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En blinke 't diamant
Der fiergedragen pauwenkuif op 't schittrendst om zijn
rand!')
1823
1 ) Kollewijn roemt de eerste strofen van dit gedicht „wonderlijk coquet en toch bevallig", doch acht het „veel" te
lang; wij vinden ook het vervolg schoon en slechts de slotstrofe te mat voor een mooi einde na al die verrukkelijke
juichende verzen, om welke reden wij die alleen in de
aanteekening geven; de voorlaatste strofe geeft, dunkt ons,
veel fraaier slot.

Voor mij, die meê in vroeger tijd,
In konstpenceel- en pennenstrijd
Met andren op dorst treên;
De baan des levens afgegleên,
Sta ik de palm u af
Aan 't randtjen van 't geopend graf,
En reik de ontvormde hand
Bij 't gapen van zijn holle kluft, slechts uit naar d'overkant.

BEURTREI. 1 )
Zang.
't Vocht, in dampen opgeheven,
Wordt tot wolken saamgedreven,
Wandelt 's hemels ruimte door,
En als regen
Neêrgezegen,
Baant het zich op aard een spoor,
't Daalt in kronklend ommezwieren

Van der bergen hoogten neêr,
En herschapen tot rivieren,
Keert het naar zijn oorsprong weêr.
Tegenzang.
't Streeft in uitgebreide stroomen,
Hier langs rij kbebloemde zoomen,
Daar door steenrots, heide, en zand;
Lieflijk ruischend,
Heftig bruischend,
Zoekt het rust aan 't barre strand.
Statig tredend, driftig spoedend,
Golft het langs d' onef f en grond,
Ginds weldadig, elders woedend,
Al verwoestend wat weêrstond.
1) Goetheaansch; gelijkt naar den inhoud op „Gesang der
Geister liber die Wasser". Zie voor dit vers, Bilderdijk —

Schiller en Bilderdijk-Dante, mijn artikels in De Amster-

dammer, 5 en

12

Maart, 1905.
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Tweede Zang.
Thands, uit groene lustvalleien
Die 't een mollig leger spreien,
Met borduursels van de Lent',
Koomt het met verhaaste schreden
D'oceaan in d'arm gegleden,
Die het als zijn kroost herkent.
Tegenzang.
Nevel, dampwolk, drijvend water,
Regenguds, of stroomgeklater.
Maar nog steeds hetzelfde nat,
Keert het na voleindigd zwerven
(Waarom noemt de mensch dit, sterven?)
Daar, waaruit het wording had.
Toezang.
Gij, door 't Godlijk alvermogen
Met geen stof uit niet getogen,
Drop uit 's Levens Oceaan!
Dampwolk, nevel, spel der stormen,
Neêrgeploft bij 's aardrijks wormen,
Maar onvatbaar voor vergaan:
Zoek, ó zoek, door bloei en plagen,
Zoek, door wel- en wanbehagen,
D'oorsprong van uw wording weêr.
Keer in 't geen gij waart te voren,
En gevoel, in God verloren,
Eigenzucht noch zelfheid meer!
1823

DE SCHOONSTE LUSTHOF.
Wat 's de liefelijkste Gaarde
In den omvang van heel de aarde?
Wat de schoonste vreugdenhof,
Duikende in zijn lommerlof?
Waar het zielverrukkendst Eden
Van den Hemel afgebeden
't Geen nooit Lustbeemd overtrof?
't Is niet waar de frissche roos,
Waar de blozende abrikoos,
Geuren strooit of kleuren mengelt;
Waar de wij nstok tros aan tros
In den dichten bladerdosch
Met den zachten appelblos
Aan granaat en vijgen strengelt.
't Is, waar 't zachte huwlijksbed,
Van den twistrook onbesmet,
Vruchtbaar in geliefde loten
Uit de reinste Min gesproten,
Van zijn ranken is omzet.
In dien lusthof bloeit de Vreugd
In omarming van de Deugd,
Strooit heur zilvren bloessembladen
Op met thijm gevloerde paden,
Waassemt heil en wellust uit,
Lacht de nieuw ontknopte spruit,
Speelt en springt en tiert en dartelt
Van de maagdepalm omsparteld,
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En, met lieflijk geitenblad
Majolein en epp' doornat,
Die zich met vereende vlechten
In heur slingring samenhechten,
Buigt en klemt zich om den tronk
Die haar uit zijn wortel teelde,
Wien de reine Bron van weelde
Frissche levenssappen schonk.
Daar, daar daauwt des Hemels zegen,
Daar laaft koele zomerregen,
Koestert stralend zonnevuur,
Juicht de lachende Natuur
In heur rozenkoets gelegen,
Stooft des Zefirs koele zucht;
En de traaggerijpte vrucht
Ademt, wie haar nadert, tegen
Met verkwikkende amberlucht.
Daar is 't stormen onbekend
Dat het woeste Noorden zendt,
Daar de gure najaarsvlagen
Bij het krimpen van de dagen.
Daar, in spijt van 't j aarsaizoen,
Is de bloemgaard eeuwig groen;
Daar, uit nooit ontblaa^ rde struiken
En vernieuwde plant bij plant,
Anemoon en amarant
Bij de grasviool ontluiken,
En de krokus en narcis
't Veldkleed tot schakeering is,
En de winterviolieren
Om de hulst en taxis zwieren.
Ja, als sneeuw en hageljacht
De akkers met heur last bevracht,
Heft het geurig bloemgemengel
't Blinkend hoofd op fieren stengel,
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En belacht het bijster weêr,
Schoon het stammen ploft ter neêr.
Ja, wanneer de Wintervlokken
Hechten op verdunde lokken,
Lacht de Lente nog in 't oog,
Altijd vrolijk, altijd droog;
Schittrend van geen dartle lonken
Maar van teedre vreugdevonken
Die het dankbaar hart ontsteekt,
Van een hemeldaauw doorweekt,
En van hooger Geest doorwemeld
Die geheel de ziel verhemelt,
En, als de Afscheids-Engel wenkt,
Voor de hier geteelde vruchten,

Hier genoten zielsgenuchten,
's Levens gulden appel schenkt.
1824

BLINDHEID.
Zaagt gij ooit den nachtegaal
In de traliekooi gevangen,
Kwelende haar tooverzangen
Als in Pales loovrenzaal?
Ach: de onzaalge stort haar lied,
Is in wellust opgetogen;
Maar helaas: zij mist heur oogen,
Waant zich in haar lindeboogen,
En haar kerker kent zij niet.
Zoo ook zingt ge, Poëzy,
In dit aardsch verblijf van kommer
Voor de zoele Hemellommer,
Uw verheven melody.
Waan u vrij aan Gihons vloed;
Waan dat Edens breede palmen
Uwe tonen tegengalmen:
't Is 't gepiep der waterhalmen,
Die de nachtwind ruischen doet.
1824

FABEL.
De visschen hadden lang elkander opgegeten,
De grooten namelijk de kleinen, als wij weten
Dat de oude herkomst is en 't loffelijk gebruik.
Zij smeekten om een Vorst, die zou dat onheil stooren,
Een reiger vond men goed, die scheen daartoe geboren,
Maar deze had toch ook een buik.
Wat zwarigheid? hij wordt verkoren,
En nu is 't alles puikje puik!
De grooten vreezen hem.Hij stelthun vraatzucht perken,
't Verschil was spoedig op te merken,
En heel de vijver juicht om 't veel geringer leed.
Doch 't groot geboefte zei den kleenen:
„Die snavel en die lange beenen!
„Goed is hij, zeker; maar wie weet!
„Een Reiger wordt hij boos, is moeilijk om te temmen,
„Wie zou 't gevaarlijk dier ontzwemmen,
„Indien hij zich recht gelden deed!
„Hij kon ons allen, zonder stikken,
„Wel door zijn langen hals verslikken.
„'t Was best indien men hem de bek en schenkels brak
„En dan zoo veel men wilde in d'open gorgel stak."
Men vond het goed: het werd besloten,
(De kleinen zijn toch steeds het speeltuig van de grooten) .
Maar als vorst Reiger nu geen bek meer had of poten,
Ging 't vratig snoekenbroed op nieuw zijn ouden gang,
Thands voor den Koning niet meer bang,
En wat hielp nu de goede Koning
Dan tot een ijdele vertooning,
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Die, ongesnaveld, krachteloos,
Maar stil te prijken zat in 't kroos,
Met somtijds van verdriet te geeuwen,
Of vruchtloos 't hola uit te schreeuwen
Wanneer het in 't verwarde diep
Een weinigj' al te onzinnig liep!
ó Visschen, zoo gij moet verslonden,
Wat scheelt het U door welke monden?
Dan — zoo ik echter kiezen dorst,
Ik koos een Reiger met een gaven bek tot Vorst.
1824
Dit gedicht heeft, gelijk men makkelijk bemerkt, een
politieke strekking.

DE BRUID.
In de Ochtendstond, de Lente van het leven,
Praalt frissche jeugd, zich-zelv' nog onbewust.
De maagdeblos begint de kaak te omzweven
Bij de eerste vonk van nooit gevoelde lust.
De schoone wordt gevierd en aangebeden:
Zij ziet op de aard nog onverschillig rond;
Maar elke zucht haar argloos hart ontgleden,
Verlangt een hart dat, wat zij wenscht, verstond.
Zij vindt dat hart. — Nu gloeien haar de wangen;
De schaamteblos verhoogt zich op 't gelaat.
Nu zwoegt haar borst van meerbestemd verlangen,
En raadt den man, waarvoor heur boezem slaat.
Nu bleekt haar 't groen van 't schoonste Lentelover,
Zoo 't van zijn oog geen nieuwe glans ontfangt:
Geheel haar ziel geeft zich den minnaar over,
Die met het oog aan hare wenken hangt.
Hij wijk'; 't is nacht, en zij vergeet te leven:
Hij keer'; haar hart vliegt brandend hem te moet.
Zijn handendruk doet haar den boezem beven;
Zijn adem vlamt en tintelt door haar bloed.
Haar oog, haar ziel, hangt drijvende aan zijn lippen;
Zijn stemgeluid is enkel tooverzang:
En mocht die ziel met hem te samenglippen.
Geen pijn, geen leed, viel 't teedre hart te bang.
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® Zalig dan, als welgestemde zielen
Zich dus verstaan! ó Zalig dan het licht!
De Huwlijkskar op diamanten wielen
Spreidt al zijn glans voor haar verrukt gezicht!
Gelukkige, zie daar den zegewagen
Van reine Min! treed op als teedre Bruid!
Een tortelpaar, in dat gareel geslagen,
Ontvoert u de aard, en alle smart heeft uit.
1824

SLANGEN.
Serpent y gist; que n'y mord au talon.
Por ce n'est-il, tendres poulettes,
Por ce n'est-il que plus félon.
DOETE DE TROIES.

Als het aardrijk weêr ontspruit
In gebloemt' en geurig kruid;
't Beekjen weêr in bochtjens kronkelt,
En van huppiend zilver vonkelt;
Bosch en wedergalmend dal
Daveren van 't vreugdgeschal
Der ontwaakte filomeelen
Die het lied der Liefde kwelen;
Wacht dan, Schoonen, wacht u wel
Van het zoete minnespel
Waar de grazige valleien
Zachte veldtapeeten spreien,
Door der Lente hand gestikt,
En met bloemen overstrikt,
Waar violen en narcis3en
Strenglen door de waterlissen.
Slangen schuilen daar in 't gras,
Slangen loeren uit den plasch,
Glad van huid en fraai van kleuren,
Die ge voor gebloemt' zoudt keuren;
Tintiend in den zonneschijn,
Maar inwendig vol fenijn,
Gift dat de aders op doet zwellen!
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Hoort niet wat men moog vertellen:
Dat zij zonder spits of tand
Vroolijk dartlen in de hand,
Argloos om de kniën strekken,
Schuldloos hals en boezem lekken,
Kusjens drukken zonder beet,
Vreugde zoeken zonder leed,
Glippen, glibbren, wentlen, springen,
En geen mensch naar 't leven dingen.
Lieve schoonen, 't is bedrog:
Des te boozer zijn zij nog.
1824

BEURTREI. 1

)

Currat ovis, repetens a te tua pascua, Pastor!
FORTUNATUS.

Waarom dwaalt gij, schuwe lammeren
Langs die onafzienbre hei'?
Hier, hier is de vette wei',
Ginds een schouwtooneel van jammeren ;
Vlijt u onder 's Herders staf
Die u dezen veldgrond gaf!
Lokken u de bonte kleuren
Van een valschen bloemhof uit;
Laaft, verkwikt u aan de geuren
Van dees thijm en 't heidekruid.
Hier moogt gij uw lust verzaken;
Hier in zuivre plassen baden;
Hupplen, in 't verfrisschend groen;
Blijft gedwee, onnoozle schapen, waar zijn arm u mag
behoên.
Ginds omringt U fel van tanden
't Aartsvijandig wolfgebroed,
Onverzaadbaar naar uw bloed,
Gierende om u aan te randen.
Vlijt u onder 's Herders staf,
Lieve lamm'ren; wijkt niet af!
1 ) Herinnert door den toon, niet door den vorm, aan
Vondels ,,Oranje-Meilied".
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Schijnen u de middagstralen
Somtijds wat te fel op 't hoofd;
Laat geen nieuwsgiere oogen dwalen
Waar dat boschjen schuts belooft.
Daar, daar loert de felle roover;
In de lommer van dat lover
Is de schuilplaats van zijn woên.
Blijft gedwee, onnoozle schapen, waar zijn arm u mag
behoên!
Hij, hij kent de veldgewassen,
't Heilzaam voedsel, u bereid.
Waar zijn trouwe hand u weidt,
Zal de dood u niet verrassen;
Buigt u onder 's Herders staf;
Moedwil loopt in eigen straf!
Waar zijn trouwe wachters waken,
Daar is veiligheid en rust,
Zal geen vijand u genaken;
Zoekt, o zoekt geene andre lust.
Hier in thijm- en klaverstreken,
Hier bij de onverdachte beken,
Moogt gij hart en lust voldoen;
Blijft gedwee, onnoozle schapen, laat uw Herder u
behoên!
1824

II

UITBOEZEMINGI).
Onze bede
Zij om vrede,
Groote God!
Vreê van binnen!
Vreê der zinnen!
Vreê met elk besturingslot!
Vreê van buiten,
Zonder muiten
Zonder walging in 't genot!
Schenk die vrede
Te aller stede,
T'allen tijde, God van vreê,
En ons harte
Draagt de smarte,
Die uw hand ons zendt, gedwee!
Ja we danken
Ze als de kranken
't Zich te heelen lichaamswee!
1824
1)

Getoonzet door J. P. J. Wierts.

BIJ DE JAARWISSELING.
Schep mij een nieuw harte, ó God.
DE PSALMIST.

Hoe vlieden, hoe jagen
De rollende dagen
In wisslende vlagen
Van zoetheên en plagen,
Van smart en genot!
Van smarte
Voor 't harte
Bij 't wareldsche lot!
Van zwoegen
Bij 't ploegen,
Door de uitkomst bespot! —
Maar blijdschap in 't streven
Naar 't hoogere leven,
Vereenigd met God!
0 Vloeit dan, mijn Zangen,
In 't midden van 't prangen
Bij tranende wangen
Van 't innig verlangen,
Van innige vreugd!
De pijnen
Verdwijnen
Met dwaasheén der jeugd;
Verdrietig
Is 't nietig
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Van wijsheid en deugd;
Naar 't hoogere leven
In Jezus te streven,
Zie daar wat verheugt!
Gij, Hoorder der beden,
(U heb ik beleden,)
ó Dat ik, van heden,
Dat pad mocht betreden:
Voor vallen behoed!
't Verkoelen
Gevoelen
Van d'onreinen gloed!
't Ontspringen
Bedwingen
Van 't driftiger bloed!
Met vreezen en beven
Inwaarheid herleven
Voor 't Eeuwige goed.
1825

WARE SCHRANDERHEID.
Non est quod simules.
HORATIUS.

Wat 's wijs- of schranderheid die alle List te loor stelt,
Hoe fijn zij pinkoogt, gluurt en argwaant, loert en
sluipt ?
't Is braafheid die geen fiel zich ooit als mooglijk voorstelt,
Oprechtheid die nooit momt, of aanhang vormt of
kuipt.
Vergeefs wil List de list met tegenlist verschalken;
Een toeval slaat de schaal van uit heur evenwicht;
Geen Jager in het veld, die valken jaagt met valken,
Geen brak wordt tot den krijg met brakken afgericht,
De Oprechtheid is de List een onbekende reiger
Die d'afgerichten valk op spitschen snavel wacht,
Gevaarlijk voor het dier naar mate 't hooger steiger
En met vermeetler vaart zich neêrstort op zijn jacht.
ó Christen, wend u nooit tot zielverbergend veinzen!
Hij wandelt onbekendst, die ongemaskerd gaat.
Geen schrandre die niet ziet door 't deksel der gepeinzen;
Geen velnzaart die gelooft aan 't onvermoind gelaat!
1825

DE VROUW.
No women can expect to be to her husband all
that he fancied her when he was a lover.
GEOFFR. CRAWIS.

Hetzij !geen Vrouwkanooitverwachten, haar Gemaal
Datgeen te zijn, wat hij als Minnaar in de weelde
Dier minnedronkenschap zich zwijmelziek verbeeldde;
De kalmte neemt eens plaats na 't tuimlend bruilof tsmaal..
Doch meer, oneindig meer, kan ze aan die Ega wezen,
Wien 't ware Liefdevuur in al zijn kracht doordrong:
Die in heur teedre zucht een reinheid heeft gelezen,
Als meer dan alles is wat ooit een Dichter zong.
Zij kan met heel haar hart in 't zijne samenvloeien,
Zoo ze eens geheel zijn ziel, zijn zelfheid heeft doorzien,
Hem niet, haar liefde in ruil voor teêrheid aan wil biên,
Maar, heilig Hemelvuur haar boezem door voelt gloeien;
Haar hoop, haar heil, haar lust, haar zelfheid hem
verknocht.
Hem teedre moeder wordt van eensgeaarte telgen;
Hem Beft gelijk hij is, niet zoo hij wezen mocht;
Geen bittren kelk ontziet om met hem door te zwelgen,
Maar't lij den-zelf voor hem als Hemelweldaad smaakt,
Onmisbaar voor zijn hart en tot zijn troost steeds open,
In vreugd hem alles is, in 't leed hem leert te loopgin,
En alles buiten hem op 't wareldrond verzaakt. --
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Dit kan een Vrouw hem zijn die recht haar hart doorschouwde,
Haar achting winnen kon, en — onverkoelbaar mint;
Ja! meer dan 't geen ooit mensch van 't menschlijk heil
vertrouwde;
En dit is 't wat mijn hart, ó Dierbaarste, ondervindt.
1825

OORSPRONG DER POËZIE.')
(UIT: ZANGDOEL).

Hij wien Poëzij behoefte, ziel en levensadem was,
Rust die van zijn ademhalen eer zijn lichaam keert
tot asch ?
Waarom ruischt het murmlend beekj en? waarom vloeit

het stroomnat af?
Waarom zuist het popelboschj e, 't geen de lente schaduw gaf?
Waarom bruischt het ruim der golven op het blazen
van de lucht?
Waarom heft de maagdeboezem van nog onbekende
zucht?
Waarom klatert, gromt en dondert de op elkaar gedrongen wolk?
Waarom bromt de holle weêrklank uit de diepte van
de kolk ?
Waarom schreit de droefheid tranen, en ontfronzelt
zich de vreugd,
Bleekt de schrik het blozend aanschijn, de ouderdom
de glans der jeugd?
Vraag d' ondichterlijken slechthoofd wien de dichtgloed
nooit doordrong,
Die zijn vingers op de Dichtlier naar ontleende lessen
dwong,
Wien de Poëzij der Engelen niet uit eigen ader welt,
Wien zijn boezem slechts door d'invloed van verhitte
hersens zwelt,
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Vraag dien onder 't sylbentellen, onder 't zoeken naar
een woord,
Naar een denkbeeld, naar een beeldnis, in zijn barenswee versmoord:
Waarom zingt gij? Maar men vrage 't aan geen dichter
van natuur,

Wiens gevoel een loutre vlam is, geen in de asch vervonklend vuur.
1825
Waarom?" zegt van Balsein: „Omdat ze moeten!"
„'t Gaat den waren dichter als dien profeet van Israël,
die, in diepe neerslachtigheid over de vruchteloosheid van
zijn werk, besloten had het op te geven; maar," zegt hij
in zijn schilderachtige taal, „het was als vuur besloten in
mijne beenderen, ik beproefde het uit te houden, maar ik
kon het niet."
„Eens dichters ziel is als de Aeolusharp, die bij het minste
zuchtje van den wind trilt en nu eens klanken geeft aan
de diepste smart, dan weer hare verrukking uitstort in de

breede tonen van een Haleluja."

ROLANDS-ECK AAN DE RHIJN.')
Quanti casus humana rota nt !
OVIDIUS.

Wie heeft bij 't woeste Tijdgewoel
Nog tranen over voor 't gevoel?
Wiens menschlijk harte neemt nog deel
In 't somber filomeelgekweel,
Wanneer ze in wangestemde maat
Den schorren toon van wanhoop slaat?
Die kome en hoor' naar 't stroeve lied
Dat uit getroffen boezem schiet.
ó Roland, Roland! strij dbre held!
Waar toefdet ge, als van 't Oorlogsveld
Het wild gerucht (te vroeg geloofd),
„Dat Roland, met het hoofd
„Gekloofd,
„In bloed en lijken nederzonk,"
Het stille Bonn met rouw doorklonk,
En 't teder hart aan stukken reet,
Dat ge eerst de liefde kennen deedt!

1) Zie voor dit vers, voor „Rondedans", „ Jezus' Intrede
te Jerusalem" en „'t Gebed", mijn artikel in De Nederlandsche Spectator van 4 November 19o5, opgenomen in mijn
boek: „Willem Bilderdijk', een Dichterstudie."
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De Schoone hoort —. Zij schreit niet, neen;
Haar oog verstart, haar borst wordt steen;
Beweging, kleur en adem vlucht;
Geen traan ontrolt, geen zucht
Zoekt lucht;
Haar hart verstijft; — maar 't stokkend bloed
Herneemt zijn prikkel, ze is behoed,
Zij grijpt den sluier, hijgt naar 't graf,
En zweert gevoel en wareld af.
Ach, pas verhult haar 't Nonnenkleed,
Pas zwoer zij d'onherroepbren eed,
Als 't blij gejuich ten bergtop klom
Met zang en zeegrijk tromgebrom,
En Roland, aan de spits vooruit,
Naar 't weêrzien brandend van zijn bruid,
Zich blinkende opdeed van omhoog
Aan 't op den trein gevestigd oog.
Ach! had voor 't ingaan van de nacht
Het gistren hem te rug gebracht,
Hoe waar de wederzijdsche gloed
In weérzien hemelzoet
Geboet
Hoe had hij haar in d'arm geklemd,
(Haar, tot zijn eenig heil bestemd!)
Hoe zij zich in dien arm gestort,
Die naar haar uitgeslingerd wordt!
Hoe, zich aan 's j onglings hart gedrukt,
Hem boven 't menschlijk weggerukt!
Zij, wie hem 't jammer van één nacht,
Door geene menschenmacht
Verzacht,
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En vruchtloos levenslang betreurd,
Nu eeuwig aan dien arm ontscheurt,
En niets dan 's warelds jongste dag
In de Englenvreugd hergeven mag!
Zij hoort het, snikt, en leeft niet meer;
En Roland zijgt in wanhoop neêr.
Versteenend houdt hij 't strak gezicht
Op 't donkre Kloostersticht
Gericht,
En blijft als wortlend aan den grond
Waar zij haar wijk- en grafplaats vond.
Die plek is dierbaar aan zijn hart;
Zij tergt, en voedt, en zalft zijn smart.
In 't eind, hij vest een woning daar,
En wordt er stille troost gewaar,
Daar, dunkt hem, ademt hij een lucht
Met zijn Geliefdes zucht
Bevrucht;
Daar murmelt om zijn legersteê
De zoete naklank van haar beê;
Daar voelt hij bij den vlijm der smart,
Haar troost hem stroomen door het hart.
Nog heft zijn Slot den graauwen trans
En vangt den vroegen morgenglans,
En tuigt van 't voorwerp van mijn lied
Aan 's grijzen Rhijnstrooms vlietgebied,
En roept den naam van Roland uit,
Die rollende op de bergrots stuit,
En de Echo stort elk teder hart
Een huivring in van sombre smart.
1825

DE HOLLANDSCHE VISSCHER
IN NOORWEGEN.
Tecum vivere amem, teculn obeamlubens
HORATIUS

De avondstar ontstijgt de kimmen,
't Boschgebladert' valt in slaap,
En de wemelende schimmen
Die van uit de diepte klimmen,
Zwieren om den visschersknaap.
Ginds staat Ewout aan de boorden
Van het witbesneeuwde Noorden,
Gloeiende van 't avondrood
Bij zijn toegeruste boot.
Wilt ge (sprak hij) , bloem der schoonen
Die de Noordsche kust bewonen
Met dat Blaauw aandoenlijk oog,
Starende op dit oeverbruischen,
Met een man de golven kruissen
Die geen meis] en ooit bedroog,
Maar door zee en onweersvlagen
Hollands inborst mneê bleef dragen,
Die hij van zijn eerste dagen
Uit zijn moeders boezem zoog?
't Meisj en slaat haar oogen neder;
Zucht, en ziet hem schuchter aan;
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Siddert en verheft ze weder,
't Kloppend hartjen schokt zoo teder,
't Wil door borst en ribben slaan.
Zich aan Ewouts hart te klemmen
Was des vreemdlings wensch bestemmen:
Lip aan lïppen houdt het woord
In zijn overgang gesmoord;
Eindlijk roept zij opgetogen,
Met een oog in vlam gevlogen,
En den boezem vol van gloed:
Dit is de oever die mij 't leven,
Die mij ouders heeft gegeven,
Maar hoe dierbaar en hoe zoet,
'k Volg u waar ge moogt veraaren
Door den afgrond van de baren,
In geluk of zielsbezwaren,
Liefde kent geen eigen bloed.
1825
Dit vers, met iets van weemoed als een paarse nevel omtogen, heeft een stem, die geheel uit de verte tot ons komt.

STILTE.
Thine was the sway, ere heav'n was form'd
or earth.
POPE.

Gij, stilte, op aard nog ouder dan de dag
Dien de eerste mensch, dien 't eerste schepsel zag;
Reeds heerschend eer Natuur haar wording kreeg,
Toen 't Niet nog was en al 't bestaande zweeg;
De Toekomst nog, van aarde en hemelkring,
En 't mooglijk, van het worden, zwanger ging.
Als 't Godlijk woord het onbegrijplijk diep
Van 't licht ontbond en 't kind ter wareld riep,
Toen ruischte 't. Vuur, en lucht, en waterval
Bestormden u met onbekend geschal,
En vormden zich in rusteloos geluid
Met levend vee uit zee en aardstofkluit,
En galmden weêr van holle rots en kolk;
En 't nimmer stil maar altijd razend volk
Ten heerscher van dit wareldrond gesteld,
Vervulde bosch en vlakte, berg en veld,
En rukte steeds in nieuwe stammen voort.
Zie daar uw Rijk voor de eeuwigheid gestoord
Met woest gewoel en redentwist en zang,
Vereenigd tot uw wissen ondergang.
De wetenschap verhief haar dondertoon,
En valsche Waan, haar oudste bastaardzoon;
De kansel rees, de danszaal en 't tooneel,
Het Rechtspleit klonk, en 't bloedig Staatskrakeel;
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De Handelbeurs, de schorre krijgstrompet
Die 't stille bloed in kokende onrust zet;
En eindlijk wij, wij nutloos Dichterdom,
Ach waar voor 't minst een deel dier kaste stom!
't Voert al met u een onverzoenbren krijg,
En niemand hoort naar 't rustbevelend: zwijg!
't Is 't graf-alleen, en dit 's des kranken troost,
Dat met uw rust dees rustloosheid verpoost.
Daar dringt voor 't minst voor 't ingeslapen oor
Geen hamerslag, gezang, of straatkreet door;
En wie ontsliep, dien trilt in hooger sfeer
Het zwakke brein door 't aardsch geraas niet meer
1825

POËETEN-OVERSTROOMING.
Cantare credas Pegaseïum nectar.
PERSIUS.

De aard bevolkt zich gantsch met Dichters
Even als met Volksverlichters,
Al doorwijze Salonons;
't Dreunt er van langs veld en wegen,
Hier als kletterende regen,
Daar, als droomig mug-gegons.
't Is één markt van wijsheidskrameren,
Wie kan slapen bij al 't hameren
Aan die drokke winkelrij?
Wie zich door cle menigt' dringen,
Oor en zielverdoovend zingen
Ventende voor Poëzij ?
Ach! ik heb de kermiskuren
Half mijn leven door zien duren,
En het houdt nog daaglijks aan;
't Raast en tiert in alle hoeken,
En wie stilte of rust wil zoeken
Dient de wareld uit te gaan.
'k Laat daar al die Hemelstormers
Met den naam van Staatshervormers
Uitgebroeid voor 't gekkenhuis;
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Maar mijn broeders, de Poëeten,
Die ik fraai dacht uitgesleten,
Maken nog het grootst gedruis.
Dichter wou voorheen iets zeggen;
Maar nu groeien ze aan de heggen
Als de stakkels aan de brem;
Blijven aan de kleêren hechten,
Ja men dient zich los te vechten
Raakt men eenmaal in hun klem.
'k Vat niet waar de Hippokreene
Thands heur water van ontleene,
Dat er ieder zoo in plascht.
Oudtijds plach het schaars te vlieten!
En wien 't matig toe mocht schieten
Was een wel bevoorrecht gast.
'k Zat verbaasd hierop te mijmeren,
Net als een der oude rijmeren,
Als zijn vers geen slotwoord vond;
Maar mijn venster ging juist open,
'k Zag het raadsel zich ontknopen,
En hoe 't thands op Pindus stond.
Pegazus is lang gestorven,
En zijn bron geheel verdorven
Door 't verloopen van den vloed;
Maar daar is niet aan verloren,
Pegazussen, lang van ooren,
Hebben dit gebrek vergoed.
Niet een Ezel die zich-zelven
Nu geen hoefbron weet te delven!
Doch, ik mis, hij delft ze niet:
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Slechts een slag met de achterpoten,
En zie daar de bron ontsproten,
Die hem hals en hoofd begiet!

o Wat zwelgt hij dan met graagte,
En ziet neêr op ieders laagte
Met een medelijdend oog!
Wis! een onverganklij k leven
Zal hem dit geslobber geven,
En een plaats aan 's hemels boog.

o Geluk van onze tijden
Dat ons de Oudheid zou benijden,
Hippokreen vloeit overal!
Maar — dat ijselijk geflodder
Maakt ons halve land tot modder,
En, ik vrees, tot varkensstal.))
1826
Hoe heeft hij ze met schorpioenen gegeeseld", zegt
1
van Balsem, ,,de gelegenheidsrij melaars van zijn tijd!" en
haalt dan Bilderdijks vers aan op een partij huilende lijkzangers, waarin hij o. a. zegt:
) „

En nog had ik aan mijn ooren
Heel een Kikkerregiment
Liever dan dien deun te hooren
Dien gij ons voor Dichtkunst vent.
Zie verder voor dit vers mijn boek: „Willem Bilderdijk
als dichter, Nieuwe Studies, Deel I", (blz. 28, 29 en 41)
waarin ook verscheiden andere verzen uit deze bloemlezing
worden behandeld.

NIETIGHEID.
Ach! al des stervlings roem is niet
Dan blinkend ijs en ruischend riet.
Het ijs versmelt, het rietjen knikt,
Als zon of wind het tegen blikt.
Waar blijft dan 't schitterschoon kristal?
Waar 't oorbehagend pijpgeschal?
Eén rukjen luchts, één zonnestraal!
Daar ligt des hoogmoeds flonkerpraal.
?

DROOMEN.
Een droom en waarheid, wat verschillen zij op de
aard ?
De droom wordt voortgebracht door zintuigprikke lingen ;
Maar 't denkbeeld dat men vormt van waar het oo g
op staart,
Of wat het oor, gevoel, of reuk, of smaak ontwaart,
Is meê 't gewrocht in ons van d'indruk dien we ont fingen,
't Is alles zelfgevoel; de waarheid, buiten ons,
Te kennen eischt een God, het onze slechts is droomen;
Wat wiegen we ons in slaap op 't zinnenvleiend dons,
En doen in sluimerzucht ons't leven-zelf ontstroomen ?
Wat stellen we in den droom ons welzijn, heel ons
doel ?
Voorbijgaande is die schim bij 't naadrend morgengloren.
Neen, houde ons bloed zich kalm bij 't zwevend zingewoel;
't Ontwaken zal en de angst en 't valsch genot v erstooren,
En dan zal 't Waarheid zijn, waarin de ontbonden
geest
Door heel 't geschapendom Gods alvolmaaktheid leest.
1827
Van Balsem : Ligt het eigenaardig kenmerk van den dichter
in de diepte, den omvang, de prikkelbaarheid van 't gevoel,
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geef hem dan ook eene koninklijke eereplaats. Hij is de
geboren priester en profeet, die, nedergedaald in de diepste
diepten des harten, voor den mensch de verborgen schatten
van zijn eigen innerlijk leven ontsluiert, klanken geeft aan
de Godspraak van het hart, en aldus, als eens de vuurkolom
bij Israël, der menschheid den weg moet wijzen door het
raadselvolle leven. Te gevoelen is, volgens Bilderdijk, denken, denken in de snelste bevatting en de volkomenste
volledigheid. Voir la chose d'un regard, et non pas par un
procès de raisonnement, zou Pascal zeggen.

EENS GRIJZAARTS LENTEZANG.
De Lente kwam; in 't jeugdig blad gedoken,
Bloost reeds de roos het zwellend knop] en door
Nog sluimerziek, en lachelt half ontloken
Den morgen toe op 't rijzend hemelspoor.
Het veld ontrolt zijn groenend grastapijt,
Met goud doorstikt en parels en saffieren,
En bosch en stroom doorklatert wijd en zijd
Van levenslust en weêrbezielde vlijt,
Die uit de dood een nieuwe schepping vieren.
Maar gij mijn hart, geen nieuwe lentedagen
Ontgloeien u in 't morgenwekkend Oost;
Uw Leut' verging in wreede dondervlagen;
De Zomer heeft uw krachten weggeroost,
De Herfst rukte aan, sloeg kroon en bladers af,
En rijpe vrucht, licht beter groeitijd waardig,
Mijn hand ontzinkt de broze wandelstaf,
Mijn wortel knakt, mijn stengel helt naar 't graf,
De bijl verheft, de jongste slag is vaardig.
Geen Zefirs aam brengt van de rozengaarde
Den grijze geur noch zielsverkwikking meê,
Vergeefs voor hem, vergeefs spreidt lucht en aarde
Zijn matten leên een zachte legersteê.
Waa - 't drabbig bloed in long en boezem stalt,
Kan 't Lentechoor geen hart of ooren vleien,
In 't stervend lijf, dat in verwoesting valt,
Bij 't doodgelui dat door 't gebeente knalt,
Het sappig ooft geen balsemkracht verspreien.
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Het windtj en speel met dartle maagdelokken,
Om 't blank albast, als kussende, af en aan,
't Bevrozen hart bij Grijsheids wintervlokken
Weet voor geen schoon, geen wellust, meer te slaan,
Geen lieve mond, geen tintelende lonk,
Doordringt een borst tot leefloos ijs versteven;
De spier verstijft om d'uitgedienden schonk,
De zenuw krimpt, en 's levens laatste vonk
Versmoort in 't rif, 't gewormt' ten buit gegeven.
1827

ZIELSKALMTE.
Pelle timorem,
Gaudia pelle, etc
BOëTIUS.

Indien ge de waarheid
Wilt zien in heur klaarheid,
Zoo zuiver uw hart;
Laat nutloos verschrikken
Noch angst het verwrikken,
En beef voor geen smart;
Wijs de ijdele teugen
Van 't nietig verheugen
Bedaard van u af;
En zet ook voor 't hopen
Uw boezem niet open,
Van driften bekropen
Zal 't hart zich verloopen
In wareldsche draf.

AAN DEN NACHTEGAAL.
Wat galmt gij, ó gevleugeld orgel,
Op waggelenden tak geklemd!
Wat nijpt, wat schroeft ge borst en gorgel,
Zoo hartbegoochlend zoet gestemd!
Hoe rijst, hoe dartelt gij in 't kwelen,
En schept u duizenden van kelen
Bij eiken adem uit uw borst!
Doch waartoe zulke vuile vederen,
(Gij, die zoo harten kunt vertederen,)
Met zulk onsierlijk graauw bemorst?
Waar, waarom niet een dosch omhangen
Met goud en zilverlicht bemaald,
(Die voegde zulken hemelzangen,)
Of waar de fiere paauw in praalt?
Zie Tazis vloed den glans weêrspiegelen
Van die zich op zijn golfjens wiegelen,
Of, trots op schitterende vlucht,
In door zijn nat verkoelde stralen
Zijn staatlijk bruischen overdwalen
Bij 't blakeren van de Oosterlucht.
Gij, zorglijke algemeene Moeder,
Hoe hebt ge uw gaven dus verspreid!
Schiept ge ieder schepsel eigen voeder,
Gij hebt ook elk zijn dosch bereid.

187
Geen zangfluitstem paart aan 't scharlaken;
Gij wilde ons alles dierbaar maken,
En stortte uw gaven deelswij ze uit;
't Mag al wat oog of oor mag treffen;
Zich op bijzondre gift verheffen,
Waaruit des levens wellust spruit.
Zoo is de zang met weelde strijdig —
Doch waarom paart hij met geen pracht
Of is het Lot den Zanger nijdig,
En beeft het voor zijn tooverkracht? —
Ach, zou hij die op hemelwieken
Den dag begroet in 't uchtendkrieken,
Op 's aardrijks laagte nederzien?
Zou 't zijn van geest doorvoede tonen,
Zijn vrije hemelborst niet honen,
Hem blinkend kleizand aan te biên ? -Zing Dichter! schep bewonderaren
Voor 't golven van uw melodij;
Doch wacht u, 't flikkren aan te staren,
Van goud, of staat, of heerschappij.
Neen, laat uw ader welig vloeien,
En 't goud om Midas schedels gloeien;
Uw oogst is 't ruischen van uw lof!
Die oogst moet slechts op d'adem zweven,
Uw adem heeft haar u gegeven;
Uw doel, uw loon, zij nooit in 't stof.
Geen praalziek goud of Vorsten-keten
Versier de Dichterlijke borst!
Zijne eer durv' zich geen hand vermeten,
Die Koninklijke scepters torscht!
Hij zweeft in veel verheevner kringen
Dan 't staatlijk purper in mag dringen,
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En schept zich heemlen om hem heen:
Ja, ziet hij neer op de aardsche schatten,
Zijn wieken zinken en ontspatten,
En pluimloos stort hij naar beneên.
Zing, Dichter! laat uw tonen rijzen,
En stijg ten hemel met uw lied!
En laat het zijnen Gever prijzen;
Maar kwiste 't zich aan 't schepsel niet!
Vloei, stroom in 't bruischend zielsgevoelen,
Maar niet om over 't slijk te woelen;
Neen, zwelle uw ader naar omhoog!
De steile rotsstroom ploft niet neder,
Of steigert naar zijn oorsprong weder,
En schept een heldren regenboog.')
1827
;

1 ) Wel mocht Bilderdijk het zeggen in dit voor zijn dichtkunst zoo schitterend jaar. De hoogste ouderdom bracht den
hoogsten bloei zijner lyriek.

UITVAARTIJ.
Befloersde trom
Noch rouwgebrom
Ga romm'lende om
Voor mijn gebeente;
Geen klokgebom
Uit hollen Dom
Roep 't wellekom
In 't grafgesteente;
Geen dichte drom
Volg' stroef en stom;
Festoen noch blom
Van krepgefrom
Om 't lijk, vermomm'

Mijn schaamle kleente!
Mijn jaartal klom
Tot volle som,
Mijn oog verglom,
En de ouderdom
Roept blind en krom
Ter doodsgemeente.
1) Van Balsem: „Verlangt ge muziek in de taal; wilt ge
dat de klanktoon in overeenstemming zal zijn met de uitgesproken gedachte? Lees dan zijn gedicht „Uitvaart",
waarin de doodsklokken geluid worden. Hierin is niets
gemaniëreerds, alles is even natuurlijk in dien weergaloozen
woordenrijkdom."
Iemand, die Beets dit vers hoorde voordragen, vertelde
mij, „het klonk als zilveren klokjes door de zaal."
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Wat zoude ik thands,
Beroofd der glans
Van 's hemels trans
Op de aard begeeren?
Geen moed des mans,
Geen spies of lans,
Geen legerschans,
Kan 't sterfuur keeren.
Geen spel of dans,
Geen dobbelkans,
Geen lauwerkrans,
Of Rijkbeheeren,
Een handvol zands
Des grafkuilrands
Is 't nietig gants,
Dat de asch mag eeren;
De beet des tands
Des Aartstyrans
Des menschenstands
Zal 't lijk verteeren.

Doch wat 's dit mij,
Die bandenvrij,
In 't uitzicht blij
Dat ik belij,
Op 't noodgetij'
Mag triomfeeren?
Ik juiche en strij';
Wat glippe of glij',
Hij staat me bij,
Die 't af kan weeren.
Geen dwinglandij,
Geen razernij,
Geen Helharpij
Van Sofistrij,
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Geen nood, dien wij
Aan Jezus zij'
Niet stout brave eren!
Zijne Englenrij
Verordent Hij
Tot wachters om ons hoofd. Geen onheil kan ons
de eren.
1827

ZIELZUCHT,
— Si quem potuit spatiosa Senectus Spec
tatorem operum multorum reddere, vixi.
OVIDIUS.

Zoo de wijsheid
Aan de grijsheid
Waar verknocht,
En de ervaring

Zielsopklaring
Schenken mocht;
'k Zou de dagen
Niet beklagen
Vol van pijn,
Die me een leven
Heeft gegeven
Dat me moest tot leerschool zijn.
Maar, o Hemel!
In 't gewemel
En gewoel
Rondgedreven
Door een leven
Zonder doel;
Prooi der stormen;
Aas der wormen;
Asch en stof;
Heb ik 't leven
Weg zien zweven

Als een boomblad in den hof.
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Wat 's den blinden
't Ondervinden
Van het licht,
Zoo 't zijn stralen
Onder 't dwalen
Op hen richt ?
't Geeft hunn' oogen
Geen vermogen
Om te zien;
't Zijn de handen
Aan de wanden,
Die hun bijstand moeten biên.')
Op U hopend
Die 't ons opent,
Bleef 't gezicht
In dit duister
Naar Uw luister
Heen gericht;
Maar — wat zag ik!
Wat vermag ik,
't Graf ten buit!
Blind geboren
Is 't verloren,
Zoo Gij 't oog mij niet ontsluit.
Immer droever,
Thands op d'oever
Van het graf,
Onder 't breken
Van den weeken
Wandelstaf,
1 ) Prachtige regels; dit vers doet in de verte aan Verlaine
denken, hoe verschillend de Muzen dezer twee dichters zijn.

13
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Strek ik de armen
Onder 't kermen
t' Uwaart heen!
Zij me in 't donker
Slechts één flonker
Van Uw heelzon afgebeên !
1827

LICHT EN SCHADUWT).
Totdat die dag aankoomt,
en de schaduwen vlieden.
Hoogl. II : 17.

Wanneer de blijde middagzon
Uit onbewolkten boog
Ons toelacht van omhoog,
En vol van glans in de oogen blinkt;
Dan krimpt de schaduw weg en slinkt,
Beschaamd of 't wezen mocht,
En of zij schuilplaats zocht
Maar daalt die gloênde wareldbol
In 't spoor, en wandelt hij
Het middagpunt voorbij,
Dan rekt de zelfde schaduw weêr
Zich uit, en groeit steeds meer en meer,
En maakt zich, stond aan stond,
Tot meester van den grond
Zoo is 't, waar 't hooger Hemellicht
Zich instort in 't gemoed.
't Ontblakert in den gloed,

1 ) Heerlijk vers, schoon van denking en de mistiek vertolkend der smachtende ziel; de ingehoudenheid in den
vorm is mede bewonderenswaardig.
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En 't schijnt, de zelfheid gaat te niet
In 't hart waarin 't zijn stralen schiet;
't Is hemel, wat men voelt,
Wat oog en hart bedoelt.
Dan ach! de blijde middag houdt
Bij d'aardschen mensch geen stand,
Te naauw aan 't stof verwant.
Zijn zwakheid draagt geen hemel, neen,
In 't dal van onrecht en geween,
Maar zijgt weldra, vermast
In geest en lichaamslast.
Dank echter, dank, ó groote God,
Voor d'aanblik in 't gezicht
Ook zelfs van 't vluchtigst licht!
't Houdt troost, verkwikking in, en kracht,
Voor die in lijdzaamheid verwacht
Op 't uur dat hem uw hand
In beter oord verplant.
1827

HOOGER LICHT.)
De Heer zal zijn tot een eeuwig licht.
JESAIA LX: Iq.

Vaart wel, gij lampen, hoog in d'ether opgehangen;
Gij wisselende Maan, beheerscheres der Nacht,
Nu schaamrood, dan verbleekt bij 't slinken uwer
wangen,
Dan, moedig op uw glans bij wintersterrenpracht!
En gij, ó wareldbol van vuurvlam, nooit bezweken,
Wiens aanblik de aarde wekt, en 't leven uit haar schoot;
Beheerscher der Natuur, wien blinde volken smeeken,
Wien de aard heur groeikracht dankt, wij 't onderhoudend brood!
En gij, 6 blauw lazuur, besprenkeld met geen vonken,
Maar wareldzonnen, op uw schijnvlakte uitgestrooid,
Der Englen vloertapijt, van hooger licht doorblonken,
Ten deel' voor 't sterflijk oog met wolken overplooid!
1)

Terecht zeer geprezen door Hofdijk.
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Vaart wel! 'k Moet hooger nog dan uwe omgording
streven
En werpen me aan den voet mijns Heilands voor Zijn
throon;
Mijn adem moet door 't lied der Throonherauten zweven,
Ik, smelten in het licht dat uitstraalt van Zijn kroon.
ó Jezus, zie mijn hart! het wenscht U toe te stroomen:
Ach, schud mij 's lichaams stof en al mijn aardschheid af!
Gij hebt mij 't hart verlicht, ó maak uw werk volkomen,
En zink 't verdorven rif in 't naar mij gapend graf.
1827

'S LEVENS DOEL.')
Verblijd u in de hope.
PAULUS.

Is ons 't leven
Slechts gegeven
Tot verdriet,
't Licht der dagen,
Slechts tot plagen,
Anders niet?
Is zich 't lijden
Toe te wijden
's Menschen lot,
Ons verkwijnen
In de pijnen,
't Wit van God?
Waartoe zucht ik
Dan, en ducht ik
Wat mij wacht?
Waarom woel ik,
Waarom doel ik
Dag en nacht
Op het morgen
Dat de zorgen
Stillen moet,
Onder 't twisten
Met dit gisten
Van mijn bloed?
Wat bedoelen
Heeft gevoelen
1 ) Dit vers behoeft waarlijk geen voordrager, spreek het
slechts zacht voor u uit en het is muziek.
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Van een smart,
Ingeweven
Met het leven,
In de zelfheid van het hart ?

Neen, het delven
In zich zelven
Toont den geest.
't Leedbeklemmen
Is 't bestemmen
Nooit geweest
Van een wezen,
Uitgelezen
Om Gods lof
Met zijne Engelen
Saam te mengelen
Uit dit stof.
Ons bedroeven
Is beproeven
In een staat
Die, na 't lijden,
In verblijden
Overgaat.
't Hart vertederen
In 't vernederen,
Met het oog
Uit de dampen
Dezer rampen
Naar omhoog:
In de klachten
Uitkomst wachten,
En de lust
Niet te vieren
Met de dieren,
Zich der toekomst onbewust:
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Dit betaamde ons;
Dit beraamde ons
't Godsbestel,
Voor dit nietig
En verdrietig
Kinderspel
Zonder waarde,
Waar ons de Aarde
Toe verlokt,
Dat de harten
In de smarten
Slechts verstokt; —
Voor dit treurend,
Hartverscheurend,
Wanbestaan,
Waar we in zweven
Om in 't sneven
Te vergaan. —
Naar den hemel
Door 't gewemel
Van dees tijd
Op te schouwen,
In betrouwen
Dat niet slijt;
Dit zijn plichten
Uit te richten
In dees stand,
Onder 't hijgen
Naar 't verkrijgen
Van het eeuwig vaderland.
1827

'T GEBED.
De strofenvorm is zwaar als het lichaam van den vogel,
die met machtigen en breeden vleugelslag zich verheft dooi
de wolken. (Nederl. Spectator, 4 Nov. 19o5.)

Gij, vogel die op rots en klip,
Van 't golfschuim overbruischt
In 't schuddend nest gehuisd,
Aan 't in den storm geslingerd schip
Den klaaggalm toekrijt van uw wee,
Gij, j ammervolle Alcy one ,
Daar ge in het weduwlijke kermen
De winden noodigt tot erbermen,
En, eindloos Ceïx, Ceïx krijt;
Tot, op 't geklepper van uw vleugelen,
Het stormgeweld zich in laat teugelen,
Waar 't woedende op de baren rijdt!
Al overschreeuwt het piepend lied
Ontboezemd in mijn leed,
Den heeschen schorren kreet
Van uw ontembaar krij schen niet,
Niet minder scheurt het wolk en lucht
Wanneer mijn borst ten hemel zucht,
Om door een duizendtal van kringen
Tot 's Hoogsten zetel door te dringen,
Naar aller zielen toeverlaat.
Dan, dan ontplooit het vlugger wieken
Dan 't wolk'doorsteigrend Arendskieken
En die geen stormwind nederslaat.
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Verr' boven lucht en morgentrans
Waaruit de blijde lach
Van d'opgewekten dag
Onze aard ontnuchtert door zijn glans;
Verr' boven 't starrenvonklend praalplaveisel van de azuren zaal,
Woont, die den teugel aller dingen
Met zachten zwenk weet om te dwingen,
Wiens oogwenk leven schept en dood;
Die 't thands, de toekomst en 't voorleden,
Met de eeuwenstroom der eeuwigheden,
In eenen blik omsloot.

Maar, daar in 't ongenaakbre licht,
Waar, voor Uw throon gestrekt,
De Seraf 't oog bedekt,
En siddert voor Uw aangezicht;
Waar de ongeschapen heilzon blinkt,
En 't al van Halleluj ahs klinkt;
Daar, God, schouwt Ge op dit aardrijk neder,
Als vader, ons weldadig, teder,
En vloeit ons zegen van Uw hand!
Daar, in 't gejuich der Hemelchoren,
Wilt ge ook den stervling bidden hooren,
Den machteloozen slijkverwant.

Wie zijn wij, wriemlend wormgebroed,
Dat Gij er 't oog op slaat,
Voor ons den dageraad
In blijde schitt'ring rijzen doet,
Voor ons den grond met bloemen strooit,
Met rijpend goud onze akkers tooit,
Met sappig ooft de boomgaard zegent,
Uit wolken vruchtbre teelkracht regent,
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Het zaad in 's aardrijks boezem stooft?
Wie zijn wij dat Ge ons, zondenslaven,
De volheid kwist der duizend gaven,
Die onze logheid zwelgend rooft?
Wie zijn wij, dat, versmacht in 't leed,
Ons hart zich in 't geklag
Tot u verheffen mag,
En de opgeheven jammerkreet
Van uit het toegewrongen hart
U aan mag roepen in zijn smart?
Wie, dat Gij ons gehoor wilt geven,
Uw roede zelv ons opgeheven
Genadig matigt als Gij slaat;
Vergeving schenkt en schuldverschooning;
Ja straf verandert in belooning
Waar zich 't berouw in tranen baadt!
Wie zijn wij? — stof en zichtbaar niet;
Maar — werkstuk van de hand
Die heemlen overspant!
Een drop; maar die der bron ontschiet,
Die hemel, aard en zee doorvloeit!
Een vonk van 't vuur, dat eeuwig gloeit,
En nevens 't licht der Serafijnen,
Ter Uwer glorie door moet schijnen,
o God, o Welaá r van 't bestaan!
Ja wij, ook wij, met de Englenreien
Bestemd uw glorie uit te breien,
Wij bidden U, schoon duiz'lende, aan!
Wij smeeken te uwaart, en Gij hoort,
Geen stormend windgeblaas,
Geen raatlend wolkgeraas,
Dat de U gewijde beê verstoort;
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Die, als de uit U gedaalde vlam,
Weêr opvaart waar zij oorsprong nam,
En, uit Uw hemelgeest ontsteken,
Door lucht en neevlen heen zal breken;
Niet op d'onzuivren adem drijft,
Noch in 't omweemlend overwolken
Der dampende aardsche jammerkolken
Op luchtkringwalmen hangen blijft.
Gij hoort, ó ja, verhoort. — En wien?
Mij, nietig aardekroost,
Uit slechten klei gebootst!
Mij die uw oogwenk niet verdien. —
Doch ja — het voorwerp hoe gering,
Waarvoor Uw Zoon zich 't stof omhing,
En tot ons eeuwig leedbevrijden
Het wreedste jammer wilde lijden.
Gij, ja, verhoort ons zielsgebed.
Gij hebt zijn offer aangenomen!
Knielt, door Zijn bloed verloste vromen,

Wie in Zijn naam smeekt is gered!
1827

JEZUS INTREDE TE JERUZALEM.')
MATTH. XXI.

Hier is met het lichtpenseel van Rembrandt gemaald,
licht op licht, bovennatuurlijk licht, het needrig veulen en
zijn ruiter schooner dan de schitterende drom van een
vorstelijke zegestoet. Meesterlijk is ook de vorm; de weelde
van het oogenblik wordt fraai uitgedrukt in het overvloedige rijm. (Nederl. Spect. 4 Nov. 1905.)

Niet op glinsterende wielen
Van een gouden praalkaros,
Niet in purpren Koningsdosch,
Niet op vlammensnuivend ros
Dat op pluim en zadel trotsch
Huppelt op geleerde hielen,
En, van bruischend bloed verhit,
Schuimend knabbelt op 't gebit.
Niet omstuwd door lijfstaffieren
Met een schitterenden drom,
Onder 't tromp- en paukgebrom
Van een vorstlijk wellekom,
Zwevende dèn Hofstoet om
Met ontplooide feestbanieren,
In den praal der majesteit,
Maar in stille staatlijkheid.
1 ) De eerste strofen van dit fraai gedicht, reeds door
da Costa geroemd.
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Niet bij 't myrrhe en inastiksmeulen
Onder 't krakend stryraxblad
Dat in 't zwaaiend wierookvat,
Met een goudgevonkel spat,
Nadert hier zijn koningsstad
Op het needrig lastdierveulen,
Davids langbeloofde zoon;
Hij, te groot voor aardschen throon!
De Idumeesche palmenmeien
Van een juichend vaderland
Zweven echter hand in hand,
't Galmt en juicht aan allen kant,
Oog en boezem blaakt en brandt;
Kleeders ziet men 't pad bespreien!
't Is de Vorst uit J udaas stam,
Die in 't zijne wederkwam!
Ja, door wanden, lucht en dalen,
Barst het blijd Hozanna uit:
(Heil den grooten Davidsspruit ! )
Dat het op 't gebergte stuit.
't Zegenend triomfgeluid
Davert door de Hemelzalen,
Waar het met het Engelenlied
Voor Gods zetel samenvliet.
1827

ORDE.)

(DYTHYRAMBE).
Heb ik de ordeningen des hemels
en der aarde niet gesteld?
JEREM. XXXIII : 25.

Heilige Orde dezer wareld,
Die den scepter van gezag
Over nachtbeurt voert en dag,
En een kroon spant, rijk ompareld
Met gevonkel
Van robijnen en karbonkel
En saffieren flonkerbag!
U wil ik ter eere zingen,
U, behoudster aller dingen,
Wetbestemster van 't Heelal!
Niets ontglipt aan uwe omvatting:
Aan uw band is geene ontspatting
Of wat stand houdt kwaam ten val.
't Hemelsch licht ontzonk zijn luister,
't Niet herstelde in eindloos duister
Zijn gevelde heerschappij,
Heel de schepping waar verloren,
De oude baiertnacht herboren;
Woester woest dan woestenij;
1 ) Zie voor dit gedicht, voor „Beurtrei", „Tevredenheid",
en „Aan den Hollandschen wal", mijn artikels in De
Amsterdammer van 5 en 12 Maart 1905 opgenomen in
„Willem Bilderdijk, een Dichterstudie."
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En Gods glorie — zwijgt, ó lippen,
Laat het woord u niet ontglippen! —
Ja, Zijn glorie waar voorbij.
Ach, ook ik ben aan de keten,
Uitgespannen door den Tijd,
Meê als schakel ingevlij d ;
Wat dan schaamde ik mij 't vermeten
Zoo mijn zang de borst ontglijdt?
Ja, U zing ik. — Hemelingen
En gij, aarde; helpt mij zingen!
't Voorwerp zij den toon te hoog;
Wat, wat zouden wij verrichten,
Zoo men d'uitslag onzer plichten
Tegen hun bestemming woog? —
Hoog aan 's hemels welvingkringen,
Tintelend van vonk aan vonk,
Zweeft door vuurborduurselpronk
Dwaal- en staartbol in zijn ringen
Hun door de ongeschapen hand,
Die 't oneindige overspant,
Voortgetrokken. Geen verwarren
In het doolhof van de starren
Grijpt er plaats; maar elk bewaart
Plaats en hoefslag hem beteekend,
Melody noch ord'ning brekend
In hun vaart.
Nimmer wanklank in hun reien,
In hun naadren, in hun scheien,
In hun wending, zwaai of stand;
Alles toont den God van orde,
Wiens Almachtig woord: het worde,
Alles wrocht in 't schoonst verband.
Wien de heemlen
In hun weemlen
Roemen, als de rotskloofplant. —
Wien de winden in hun bruischen
'4
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Wien de golvende Oceaan,
Wien de ritselende blaán
In den hof, ter eere ru'schen,
Wien (van sidd'ring aangedaan,)
Harp en cyther aller Engelen
Dank en lof en glorie mengelen,
Waar zij op de feestsnaar slaan,
En met de oogen
Neêrgebogen,
In aanbidding opgetogen,
Voor Zijn gloriezetel staan.
De aarde, wentlende om heur assen,
Wisselt dorheid, bloei, en dracht,
Hier, met bergmetaal bevracht
En met woestheid overwassen,
Daar, doorsneên met waterplassen,
Van wier boord de vreugde lacht;
Zij, zij brengt heur schattinggaven,
Tot verkwikken, voeden, laven,
't Smachtend leven toegereed:
Spreidt den afgematten slover
Koelend lover,
Zij bekleedt
Velden met een grastapeet,
Bedt den neêrgezegen zwoeger;
Spijst den ploeger
Jaar aan j aar
Met den opgeschoten air.
De in een zoelen lenteregen
Uit Gods hand gedrenkte grond
Biedt zijn ongekliefde klont,
Voertuig van den hemelzegen,
Aan des kouters diepe wond;
Bergt in de omgeploegde voren,
Weekt, en voedt, het groeizaam zaad
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Tot een hooger zon mag gloren,
Daar het in haar stoving baadt,
Voor Gods oogen niet verloren,
't Wortelt, zwelt, ontspruit,
Schiet uit,
Groent als 't needrig klaverkruid,
Wast en steigert naar den hoogen,
Stelt, met zwangren top gebogen,
Eenen gouden oogst voor oogen
Die 't gezegend brood besluit.
1827

HET AARDSCHE LEVEN.
Nooit lost de duistre nacht
Het daglicht van zijn wacht,
Of 's ochtends blij geflonker
Het sluimerzuchtig donker,
Of 't moet het schel geween
Van 't wichtjen, pas geboren,
En 't levensmoê gesteen
Des zwakken grijsaarts hooren.
't Genoegen is gering,
En eng des levens kring,
En nietig al ons wenschen:
Een bloem die de eigen dag
Des morgens bloeien zag,
De middag reeds, verslensen.
Ach, menschelijke ijdelheid
Die zich in 't uitzicht vleit
Op lust en heilgenieten!
Geen dam weêrhoudt den vloed
Die u verzwelgen moet
In 't stroomend tij' vervlieten.
Vraag, vraag u-zelven af,
Hoe verr' gij zijt van 't graf,
En doe uw oog slechts open;
Gij draagt den vijand meê,
Zelfs op uw legerstêe,
Die 't krank gestel zal sloopen.
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En dan, wat draagt ge weg
Van 't zorglijk overleg?
Van 't onvermoeizaam slaven?
Een handvol nietige aard
(En meer was 't ook niet waard)
In 't duister hol der graven.
1827

JONGLINGS FIERHEID.
Ik in rust en weelde leven; neen, zoo kieze ik pijn en
dood;
'k Ga ze vinden op het slagveld onder lans en donderschoot.
'k Ga ze zoeken op de golven dwars door storm en
onweêrnacht,
Daar mijn borst zich mag verheffen in rechtschapen
mannenkracht.
Ware ik door mijn stam niet edel, 'k waar 't door 't hart
dat in mijn borst
Meer dan adel is of grootheid, meer dan Sceptervoerend
Vorst.
Zou in mij die zucht dan smooren, die naar brave
daden haakt,
En genoegen schept in 't zwoegen, maar de ledigheid
verzaakt ?
Neen, ontrol de legervanen, zweef heur schaduw me
over 't hoofd;
'k Zal me een weg ter glorie banen, glorie die geen
Nijd verdooft.
Ja, ik zal de lauwren winnen, lauwren van onsterflijk
groen!
Of, wat van mijn lot ook worde, 'k zal mijn bruischend
hart voldoen.
Zoo, zoo sprak de fiere Jongling daar hij in de mengling
vloog;
En — een kogel ploft hem neder en de doodslaap sluit
hem 't oog.
1827

OP EEN ROOSJEN.
Wat laat ge, lief Roosjen met doornen omspitst,
Het hoofd, als bevreesd, op het stengeltjen hangen,
Terwijl u de daauw van den morgen verfrischt,
Tot parels gedrupt op uw blozende wangen.
Die dorens toch schrikken het Bijtjen niet af,
Maar 't vindt in uw boezem zijn lustbed en graf:
Die parels beschamen en tulband en kroon,
Maar spreiden noch weelde noch hartzeer ten toon,
Doch lokken den Zéfir in 't dartelend zwerven,
In 't kusjen der liefde bezwijmend te sterven.
1829

DE MORGEN.
Ales dicis nuncius
Lucem propinquam praccinit..
PRUDENTIUS.

De dagheraut verkondt het naadrend morgenrood
En roept ons uit den arm der dagelijksche dood,
Rijst tragen, sluimrende in de zonde; rijst ten leven!
Ja waakt: de dag ontluikt, op vleugelen geheven,
En zweeft de steilte van den hemel in 't gemoet.
De morgenwekster brengt aan 't licht heur uchtendgroet
En huppelt door 't geboomt', met vrolijk tierelieren,.
Door de Echo nagegalmd bij 't grof geloei der stieren
En 't lammerengeblaat, terwijl de krekel springt
En, wippende over 't kruid, het lied der Lente zingt..
De kim draagt rozen en stort balsemende geuren,
Doormengd met daauwdrop en verschoten water kleuren,
Terwijl de regenboog met zevenvoudig licht
De kimmen overspant. De vochte nevel zwicht,
De schaduw krimpt allengs, en, met het hooger stijgen
Der zon, schijnt bloem en plant den hemel toe te hijgen'
En 't hoofd te buigen bij de stoving van heur gloed,
Met luwe waassems uit des aardrijks schoot gevoed.
Nu blinkt het welvend blaauw met nieuw verwekten
luister; Nu vliegt de bijkorf leeg met momm'lend vlerkgefluister
En zwiert en hof en veld met noeste zwermen door,
En heel het aardrijk wordt één Godheidprijzend choor,
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Dat in zijn aanzijn, in 't vervullen van zijn plichten
Eén blij den morgendank ten hemel schijnt te richten.
Maar wij, wat liggen wij, in vadzigheid geboeid,
Op 't donzen peuluw, van het luiaarts-zweet besproeid,
En rekken ons den dood die 't steeds misbruikte leven
Verdeelt, als ware 't ons ter pijniging gegeven
En weldaad, dat men't zich verkortte ? — Stervli ng, ach!
Herrijs uit d' arm diens doods en groet den nieuwen dag.
Verhef u, vadzig hoofd, bezwaard van ijdle droomera
Die 't brein verduistren, van zich-zelven ingenomen,
En gij, rampzalig hart dat in den nevel stikt,
Ontsluit, heropen u voor d' adem die verkwikt,
Den levensadem die u toezuist uit den hoogen!
Room ! voor den Schepper van den morgen neergebogen!
Hem 't hart geheiligd, dat geschapen tot Zijne eer,
Zijn dank in één smelt met het juichend Englenheir!
De dag verschijnt; maar eens. .. ! Ja eenmaal zal die
schijnen,
Die 't floers verscheuren zal der donkre wolkgordijnen
En toonen in de lucht bij 't jongst bazuingeschal
d'Ontzachelijken throon des Rechters van 't Heelal.
Deze ochtend is voor ons een voorbob van dien morgen,.
En houdt het lotgeheim van ons, van elk, verborgen;
Het eeuwig lotgeheim! — Waardeer haar, o mijn ziel!
Haast strandt dees kranke hulk en stoot heur wrakke
kiel
Te barsten op de rots, door geen beleid te ontroeien.
De zeewind drijft ons voort, de woeste golven spoeien,
En voeren door 't geweld van d'opgezetten vloed
Ons, door de deining heen, de schipbreuk in 't gemoet.
Ach! slapende of ontwaakt, dit lot is elk beschoren;
Wij sterven elken dag, bij ieder morgengloren,
Bij ieder avondstond; ja elk vervlietend uur
Verslindt zich 't leven, als zich-zelf verterend vuur.
1829

EEN.
Daar is slechts één Geloof, één Hoop, en ééne Liefde,
Eén Heiland ten behoud, en ééne Zaligheid;
En wee hem die 't verband van zulk eene Eenheid kliefde,
En 't geen onscheidbaar is, arglistig onderscheidt!

TEVREDENHEID.
Wat onbegrijplijk Hemelzoet
Ontspruit er uit een kalm gemoed,
Dat, zonder twisten met zijn God,
Te vreden is in 't hachlij kst lot!
Het zij de voorspoed rozen strooi,
De zonnelach den hemel tooi,
En op den spiegelvlakken vloed
De Halcion op 't nestjen broed';
Hetzij de stormwind tiere en bruisch',
Het onweêr rots en woud vergruiz',
En 't overwolkte morgenlicht
Voor zwarte nevelstroomen zwicht';
Hij mort niet met bekommerd hart,
En d'ijzren weêrhaak van de smart
Die 't leed verdubbelt in 't verdriet,
Beproeft hij bij den weêrspoed niet.
Hij schept zich bij des weerspoeds knel
Geen wanhoopval gedroomde Hel;
Maar ziet naar 't licht verbeidend uit
Dat door de nevelnacht ontspruit.
De Hoop op Hem, wiens wijze wil
De teugels wendt van 's warelds spil,
Geeft hem een vasten staf in hand
Bij 't uitzicht op een beter stand.
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Zij, met een opgeheven oog,
Heeft zeekren toeverlaat omhoog;
En Liefde uit Evangeliegrond
Verbindt en balsemt elke wond.

In de onderwerping ligt de rust,
Die meerder is dan aardsche lust;
En 't sterfbed draagt getuigenis,
Wat Christlijk Godsbetrouwen is.
Schenk, Hemel, schenk mij dat gevoel,
En, Heiland, wees mijn eenig doel;
En, zeker van Uw zondaarsmin,
Slaap ik den kalmen doodsjaap in!
1829
„'t Kan stormen in zijn verzen," zegt Simon Gorter, „als
de wilde jacht der stoutste dichterlijke gedachten voorbij
bruist of de driften woeden; maar als het stil wordt, klinken
er liedekens van zoo eenvoudig vertrouwen, zoo stille dankbaarheid, dat gij ze mede zoudt willen neuriën." - Dat
geldt vooral wel van dit versje, vlak voor zijn dood gedicht.
Hij stierf i8 Wintermaand 1831.
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