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WEF KEN,
T

DIE DEN LEERAAR IN HET GEBRUIK DEZER BLOEMLEZING
KUNNEN DIENSTIG ZIJN.

I. LEZEN. 1. Men geve onzen boek enkel aan leerlingen,
die reeds gladweg kunnen lezen.
2. Men zorge dat de leerlingen verstandig, op behoorlijken
toon en met nadruk lezen, de zinscheiding goed in 't oog
houden, de klanken zuiver en de medeklinkers duidelijk uitbrengen (I).
3. De meester geve steeds hierin het voorbeeld, en late nooit
na te eischen, ook in de lessen van catechismus, rekenen, enz.,
dat de uitspraak der leerlingen onberispelijk zij.
(I) Zie over de uitspraak : Eenige regeltjes. Handboeksken wear de
Vlaamsche studenten hunne moedertaal behoorlijk leeren in schrijven en nitspreken, door Jan Bols en Jan de Ruysscher (Lier J. van In, 1892),
en de Vlaamsche Spraakkunst, door A. Joos (Gent, bij Siffer, 1884). Wil
men die stof uitgebreider behandeld, men laze de Uitspraakleer, door
K. L. Ternest, Gent, bij Rogghê, 1872. Deze schrijvers houden sterk
aan het verschil in uitspraak tusschen de zuivere (zachtlange) en
gemengde (scherplange) e en o van b. v. geene kolen en gene koolen. Ook
de Noordnederlandsche taalgeleerden beweren met ons, dat dit verschil
op de beste gronden steunt. Wij roepen de aandacht op dit punt in
't bijzonder, omdat de stijve zoogenoemde K Hollandsche uitspraak,
alhoewel met geene redenen te verdedigen, ongelukkiglijk nog in vele
scholen in zwang is. Raadpleeg daarover de verhandeling Verschil in
uitspraak tusschen de zacht- en scherplange e en o, door J. Bole (Gent,
bij Suffer).
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4. Voor het geven eener leesles kan hij aldus te werk gaan :
Hij leze thuis een stuk dat beantwoordt aan de verstandelijke vermogens zijner leerlingen, en bereide het zoo wel,
dat hij het zich gansch eigen maakt, en dweersdoor ziet, en
er den noodigen taal- en letterkundigen uitleg over veerdig
heeft. In de klas beginne hij A) met de beteekenis te geven
(zonder uitleg) van 't een of 't ander moeilijk woord. — B) Hij late
de leerlingen de les stillekens overlezen, en leze dan zelf traag,
duidelijk en nadrukkelijk den titel en gansch het stuk met
den naam des schrijvers ; daarna doe hij eenige algemeene
vragen om te zien of de leerlingen den inhoud en den samenhang der gedachten hebben verstaan. — c) Alsdan herneme hij de
lezing bij gedeelten, en late die eerst door de beste, en vervolgens
door de zwakkere nalezen. — D) Eindelijk geve hij, kort en klaar
en zeer zelden onder het lezen (het lezen worde, als hoofdzaak,
zoo weinig mogelijk onderbroken !), den taal- en letterkundigen
uitleg (zie daarover verder, III) ; hij late het noodigste opschrijven, verwijze, waar het pas geeft, naar onze nota's, en doe de
schoonheden kennen in het stuk bevat. — E) De meester mag het
stuk nu nog . eens gansch herlezen, indien het zeer dichterlijk
is, en de indruk door eene tweede lezing nog kan verhoogd
worden.
Dezen gang hoeft men niet altijd noch voor alle klassen slaafs
te volgen : men late de leerlingen als eens op eigen beenen
loopen voor de gemakkelijkste stukken ; schaden zal die gang
evenwel in lagere klassen nooit, noch doorgaans in hoogere,
waar men de achterblijvers niet uit het oog verlieren mag.
5. Men leze vele stukken met de leerlingen, doch maar een
stuk van middelmatige lengte in dezelfde les.
6. Men late de stukken die er best toe geschikt zijn, door
de leerlingen voordragen of declameeren. Maar dan vooral lette
men op den toon : deze moet natuurlijk zijn, ongekunsteld,
en zoo dicht mogelijk tot den toon naderen dien zij nemen
bij 't gewoonlijk spreken. Geboeid door het verhaal, getroffen
door het opgehangen tafereel, opgewekt door de scherts, of
gesticht door de zedeles, zal de toon van het verstand in het
hert, en van het hert naar de lippen vloeien. Het voordragen,
evenals het lezen, gebeure vanwege de leerlingen vrijmoedig
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weg, zonder bevangene vreesachtigheid, luid genoeg maar zonder schreeuwen. Bij het opzeggen der verzen houde men den
natuurlijken klemtoon van elke lettergreep, alsook de schei- en
zinteekens zorgvuldig in het oog, en vermijde op die wijze het
geziegzaag van kortlang of langkort, de gedachtenonderbrekende stemrust, of de vervelend gelijke klimming en daling der
stem op het einde van elken versregel, — gebreken, die de
ongevoeligste ooren zeer doen, en alle zwierigheid in onze
poezie dooden. Verzen lezen volgens den zin, — gelijk in de
proza, — met gevoel, maar niet op een zingend deuntje, dat
is de leus.
II. VAN BUITEN LEEREN. Hierover zullen wij alleen zeggen,
dat het veelvuldig moet gebeuren, en dat er bijzonder moet
gezorgd worden voor het grondig verstaan der van buiten te
leeren stukken, voor het opzeggen met nadruk en het afschrijven
met behoorlijke punctuatie.
III.

SPRAAKLEERREGELS ; TAAL- EN LETTERKTJNDIGE UITLEG.

Men zal op de voornaamste regels alleen veel drukken, op
die namelijk welke betrekking hebben tot de punten waar
de leerlingen meest tegen missen, omdat de uitspraak der
woorden ze niet genoegzaam kennen doet ; de regels doe
men zoo practisch en kort mogeiijk aanleeren, en altijd met
dezelfde bewoordingen weergeven. Men gewenne hen ook spraakleer en woordenboek, vooral bij huis- of studiewerk, nevens hen
te leggen, om elken voorkomenden twijfel aanstonds te kunnen
oplossen. — Verder kan men, waar men het nuttig oordeelt,
en altijd met inachtneming van de min of meer gevorderde
ontwikkeling der leerlingen, hun den zekeren oorsprong en,
bijzonder door synoniemen of zinverwanten, de beteekenis der
woorden geven, hunne aandacht vestigen op de gepastheid der
uitdrukkingen, op de welluidendheid der volzinnen, op de
hoofd- en bijgedachten van het stuk, op de evenredigheid
tusschen inleiding (begin), inhoud (midden) en slot (einde), op
de natuurlijke orde, de aaneenschakeling en de behendige
ontwikkeling der gedachten ; men passe eenige regels over de
stijlsoort of den schrijftrant op 't een en 't ander stuk toe ; men
zegge, des noodig, een woord om de zedeles dieper in geest
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en hert te doen dringen, en voege er, vooral in hoogere klassen, ook iets wetensweerdigs bij over den schrijver, zijn leven,
zijne werken en zijnen tijd (r).
IV. OPSTELLEN. i. De leerlingen moeten dikwijls buiten de klas
al de stukken der Bloemlezing op hun eigen lezen, en een
notaboekje houden, waar zij schoone uitdrukkingen, schilderachtige gezegden, welgebouwde volzinnen, enz. in opteekenen.

2. Deze lezing wordt door het lezen van andere uitgekozen
werken aangevuld, altijd met het notaboekje bij der hand.
3. Men late hun in de klas de stukken eerst mondelings, dan
schriftelijk (met gesloten boek !) navertellen in goede, doch niet
opgeblazen taal, soms op zulke wijze, alsof de leerling zelf
een der handelende personen geweest ware. Eerst neme men
treffende, aangename, kleine stukken : later, grootere. Eene
hoofdzaak is het, de stukken vooral goed te doen verstaan,
en de leerlingen bij het opzeggen aan te moedigen, niet
of te schrikken door te ver gedreven puntigheid.
4. Men doe de verzen van tijd tot tijd, en best als mondelingsche klasoefening, in proza zetten : de rijmen, de maat en
de dichterlijke vrijheden blijven dan weg.
5. Schoone stukken uit andere talen in het Vlaamsch overbrengen is eene zeer nuttige oefening, wanneer ze met zorg
gebeurt.
6. Men geve de leerlingen opstellen te maken op eigen hand
volgens aangeduide on gerwerpen.
Zeer voordeelig zal het alsdan zijn, het gegeven onderwerp,
door eenen goeden schrijver, of zelfs door eenen medeleerling
van vroegere jaren of andere klassen ontwikkeld, tot aanmoediging en prikkel voor te lezen. (2)
(1) Raadpleeg Bijdragen tot Taal- en StVlzuivering. Verzameling der
meest voorkomende moeilijkheden, gallicismen en germanismen in onze
taal, door J. Muyldermans.
(2) Voor al wat het opstellen aangaat, verwijzen wij nog naar Handbock voor het Onderwijs der Nederlandsche Taal. Opsteloefeningen, ten
gebruike der leeraars, verzameld en afgewerkt door J. Muyldermans.
— Beide werken bij den drukker dezes.

INLEIDIN G.

Proeven uit onze vroegere letterkunde van sedert de XIII e eeuw,
-".■>-i-G;;..--

DERTIENDE EEUW.

Reinaert de Voss
Koning Nobel (de leeuw) had bittere klachten gehoord over
de deugnietenstreken van Reinaert, en zendt nu Bruin (den
beer) tot den betichte, om dezen naar het hof te doen komen.
De vos ontvangt den koninklijken bode op zijn kasteel Maulertuns, en verzint eenen nieuwen list om zijnen oom Bruin, die
geerne honing eet, te verschalken ; hij zegt :
Here (I) Bruun, wel soete vrient,
Hi hevet (2) u qualike ghedient,
Die u beriet (3) desen ganc,
Ende u desen berch lanc
cc

(1) Note over de oude uitspraak. IJ kionk als eene lange i, wat nu nog
tie uitspraak is van de meerderheid der Nederduitschers (z. bl. 11, in
nota, van de Nederlandsche Spraakleer, door Th. Roucourt ; — en
Loquela bl. 52, 1882). — Woorden als Here, lopene, luidden, vroeger
gelijk heden, met gemengde of scherplange e en o : in de oude handschriften werden ze met enkele e en o voorgesteld, alleen om moeite
en tijd te sparen, en door navolging der Latijnsche spelling (z. bl. 9,
in nota, van Verschil in uitspraak tusschen de zuivere en gemengde e en o,
-door Jan Bois ; Gent, bij Suffer, 1891). — Men houde beide punten in 't
oog bij het lezen der nude schriften. — (2) Hij heeft. — (3) Aanraadde
of aanried.
Bloeml, 1s. Deel, 1.
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Over te lopene dede bestaen ;
Ic soude te hove sijn ghegaen,
Al haddet ghi mi niet gheraden ;
Maar mi es die buuc (1) so gheladen
Ende in so utermaten wise,
Met ere (2) vremder niewer spise,
Ic vruchte, in sal niet moghen gaen :
Inne mach sitten no ghestaen,
Ic bem so utermaten sat (3). »
— « Reinaert, wat aetstu (4) ? wat ? »
Daarop antwoordt de slimme vos, dat hij ziek is van versche
honingschijven te eten : « arme-menschenkost, » zegt hij, « maar
hij had niets beters ! » Op den uitroep van Bruin, dat honing
voor hem de beste spijs is van de wereld, belooft Reinaert er
meer van te bezorgen dan zijn gulzige oom eten kan :
« Ghine atet (5) niet met u tienen.... »
— « Met mi tienen, hoe mach dat wesen ?
Reinaert, hout uwen mont van desen ;
Ende sijts seker ende ghewes,
Haddic al thonich, dat nu es
Tusscen hier ende Portegale,
Ic aet al up, tenen male (6). »
En nu wordt de beer door Reinaert kort bij het erf van eenen
timmerman geleid, waar hij, in plaats van zijne geliefkoosde
lekkernij, schromelijk veel wonden en slagen ontvangt.

(1) De buik. Die was niet alleen het aanwijzend en betrekkelijk voorn.,
maar ook het lidw. (m, en yr. die, onz. dat). — (2) Eener. — (3) Ilk vreeze
(Hd. kh fiirchte), ik en zal niet kunnen gaan : ik en kan zitten noch
staan, ik ben zoo uitermate verzadigd. — (4) Aat gij. — (5) Gij en aat
het. — (6) Ik at alles op, te eêne maal (in tenen keer). — Z. I boek, v.
549. Voor de spelling volgden wij de critische uitgave van W. J. A.
Jonckbloet (Van den Vos Reinaerde. Groningen, 1856).

De Wolf en het Larn.
Een wolf en .i. (1) lam goedertieren
Quamen drinken tere (2) rivieren ;
Si ghinghen drinken in .ii. steden (3).
Die (4) wolf dranc boven, dlam (5) beneden.
Doe (6) seide die wolf : « Du bewulst (7) mi al
Dwater, dat ic drinken sal. »
— « Ay here 1 » sprac dlam, « wat segdi ?
Dwater comt van u te mi (8) ? »
— « ja, » seide die wolf : « vloecstu mi toe (9) ? »
Dlam antworde : « Here ! in (1o) doe. »
— « Du doest, » sprac hi : « dus dede dijn vader
Wilen eer (n), en dijn gheslachte algader. »
Dlam sprac : « In was doe niet gheboren,
Twi soudicker of hebben toren (12) ? »
— « Noch, » seide die wolf, « horic di spreken (13)? »
Ic wane wel, ic saels (14) mi wreken. »
Die wolf sloech te sticken (i5) en scoert (i6).
Dlam nochtan hads niet verboert (i7),
Dus vint .i. quaet man occusoen (18),
Als hi den goeden quaet wille doen.
Uit den Esopet (19).
(1) Lees : Ende een. — (2) Te eener, aan êêne. — (3) In twee steden, d. i.
plaatsen. — (4) Die = de. — (5) Bat tam, het lam. Over die d in dlam,
dwater, dbegin, enz., zie nota 3 van J. H. Bormans op het Leven van Sinte
Christina (Gent, 1850). — (6) Toen. — (7) Gij bevuilt. — (8) Naar mij. —
(9) Vloekt ge mij toe, lastert ge mij. — (10) Ic en doe, ik en doe het niet.
Z. Westvlaamsch Idioticon, door de Bo (Brugge, 1873), aan 't woord doen.
— (11) Weleer, eertijds. Wile = tijd. — (12) Waarom zou ik er toren
(= Teed, verdriet) of hebben, waarom zou ik er om lijden i Twi is
samengesteld uit het voorzetsel te en 't vragend voorn. wi (van wie, wat).
Dus : om wet, waarom. — (13) Nog hoor ik u spreken ? — Het verschil in
spelling tussehen nog en need bestond vroeger niet. — (14) Ik zal des
(des genitief voor 't aanwijzend voorn. die), ik zal mij daarover (over
dat) wreken. — (15) Sloeg in stukken, slachtte. — (16) Scheurde 't. —
(17) Verbeurd, bedreven, verdiend. (Bij Kiliaen : verbeuren = delinquere, committere, incurrere pcenam). — (18) Gelegenheid (oud Fransch :
ochoison ; thans occasion). — (19) Z. Bijdragen tot de oude 1Vederlandsche
letterkunde, door J. A. Clignett, 'a Gravenhage, 1819.
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Van Sint Franciscus en de Vogelen.
Tere (1) ander tijt was dese dine,
Dat hi met enen broeder ginc
Bi Venegen, in dien marasch (2)
Daer hi zingende ende rasch
Vele vogelen hevet vonden (3)
Onder die boomkine tien (4) stonden.
Doe dat sack de helege man,
Sprac hi sinen geselle dus an :
« Onse zustre, gone (5) vogelkine,
Elc die looft den Sceppere zine (6) :
Laet ons mids onder hem (7) gaen
Ende onsen here zecgen zaen (8)
Tsinen loven onse getide (9). »
Si ginghen onder de vogele blide,
Die hare stede helden al (io).
Maer om hare grote gescal
Ne mochte elc andren horen niet (II),
Waer dat elc sijn vaers (12) ooc liet.
Fransoys, dien men te rechte eert,
Hem te gonen vogelen keert
Ende zeide : « Zuster, laet u (i3) zinghen
Totien (1 4) dat wi van onsen dingen
Sijn lof hebben vergolden Gode. »
Si zwegen mettien gebode (i5)
Ontier ende si met gemake
Adden vuldaen hare zake (i6) ,
(1) Te eener, op eenen. — (2) Bij Venedig (Venetid), in het moeras. —
(3) Gevonden. — (4) Boomkens te (op) dien. — (5) Gene. — (6) Zijnen
Schepper. — (7) Midden order hen. — (8) Zecgen zaen of saen = spoedig.
Over den vorm zecgen, z. Bormans' Leven van Sinte Christina (Inleiding,
bl. XLII) ; over zaen, zie hetzelfde werk, bl. 493. — (9) Te (tot) zijnen
lof ooze Getijden. — (10) Die hunne plaatsen hielden alle, die alle op
hunne plaatsen bleven. — (11) Maar om hun groot geschal (d. i. der
vogelen), en kon de eene den andere (d. i. Franciscus en zijn gezel, die
samen hardop baden, overhand de verzen der psalmen lezende) niet
hooren. — (12) Vers. — (13) Laat (staakt) uw. — (14) Tot. — (15) Met
dien gebode, door dat gebod. — (16) Totdat (ontier-ende) zij met gemak
hadden voldaan hunne zaken (hunne Getijden gelezen), en hij hun ook
oorlof gaf van mede te zingen op hunne manier.

Ende hi hem orlof ooc gaf mede
Te zingene na hare zede ;
Ende alsi orlof adden onifaen,
Begonsten si weder zingen zaen (1).
Uit “ Sint Franciscus leven ,, door Jacob van Maerlant (geboren
omtrent 1225, kort na 12P1 overleden).
0-

VEERTIENDE EEUVV.
........■

De Gierigaard.
Die ghierighe mensce is herde onvroet (2). Hi gheeft den
hemel om die erde, nochtan dat hise (3) verliesen moet. Die
arme van gheeste clymt (4) op inden hemel ; die ghierige vrecke
valt in die helle beneden. Mach die kernel liden (5) dore der
naelden oghe, soe mach die gierighe vrecke inden hemel comen.
(1) De lezer zal in deze verzen eenige afwijkingen aanmerken van
de gewone spelling der 13° eeuw. Wij schreven ze na uit het Leven van
Sint Franciscus, door Jacob van Maerlant, uitgegeven door J. Tideman
(Leiden, 1848) naar “ een slecht en slordig handschrift ” (Inleiding, VI.).
Uit de 12° en 13* eeuw dagteekenen ook verscheidene nog gekende
volksliederen, o. a. Naer Oostlant willen wi varen en het beroemde Het
daghet in het Oosten, enz. Van het eerste, dat verminkt nog hier en daar
door de Vlaarnsehe dienstboden, ter gelegenheid van hunne verhuizing
met Sint Jan, gezongen wordt, halen wij de eerste strofe aan :
Naer Oostlant willen wi varen,
Naer Oostlant willen wi me,
Al over die groene heiden,
Frisc over die heiden,
Daar is er een betere ste.
Volgens anderen nochtans is dit lied veel jonger.
(2) Zeer onwijs, zeer dwaas. In de volkstaal wordt herd nog dagelijks
in den zin van zeer gebruikt. — (3) Alhoewel dat hij ze. — (4) Klimt. —
(5) Doorgaan. Liden beteekent : a) doorgaan, voorbijgaan, in 't Fr.
passer ; daarvan overleden, Fr. trepasse, overgegaan tot het eeuwig leven ;
b) lijden, doorstaan.

En al is hi arm van erdschen goede, en heeft hi Gode niet
vercoren, sterft hi ghierich, hi blijft verloren. Die ghierighe
kiest die sloestere (I) y ore die keerne (2), en die scale voor
den doder (3).
Die gout besit en mint erdsch goet,
Hi et (4) venijn dat sterven doet.
Ira DaGboec van VII Trappen, door Jan van Ruusbroec (1294-1381).

Iet voor de Leerlingen.
Men sal yrst (5) dat cleyne leren
En dan toten meeren (6) keren.
Het es beter, alsic versta,
Dat men neder opt (7) cleyne ga,
Dan of men boven opt hoghe liepe,
En dan neder viele int diepe....
Die een huus maken sal,
Leghet fondament voer (8) al.
Soe tfondament starker is,
Soe men daer op, sijts gewes,
Maken mach swaerder last,
Ea so es dat huus dan vast....
Oec so seghet een wijs here
Dat hi valt alte zere
Die hem selven te vlieghene geeft
Eer hi vloghele of plumen heeft....
Van uwer conste, wats ghesciet,
Ne suldi u selven prisen niet (9).
(1). Het woord is hier te lande nog van dagelijksch gebruik, teekent
hier J. David aan (Dat Boec van VII Trappen, enz. uitgegeven door de
Maatschappij der Vlaamsche Bibliophielen, 1861, bl. 4). — (2) Kern. —
(3) En de schaal (scheip) voor den doder (dooier). — (4) Eet ; die vorm
et komt overeen met onze volksuitspraak ik eet, gij et, hij et, wij en
zij eten ; zoo ook laat one yolk veelal een verschil hooren tusschen den
klinker van den 3" persoon enk. en van den 2" pers., en dien der
andere personen van dezen tijd, in woorden als breken, nemen, geven,
gapen, koopen, kruipen, enz. De Hoogduitschers schrijven een soortgelijk
verschil in verscheidene werkwoorden, b. v. tauten (loopen), stessen
(6) Verge(stooten), geben (geven), sterben (sterven), enz. — (5) Eerst.
(7) Op het. — (8) Voor. — (9) Gij
lijkende trap van groot, meerderen.
en zult u zelven niet prijzen over uwe kennis.
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Want prijs en lof in eygenen mont
Wert onsuver talre stont.
Die hem selven vroet (1) segghen,
Salmen metten sotten legghen.
Tilt Melibeus, to Antwerpen in 1342 voltooid, waarschijnlijk door Jan
Boendale (2).
.00C>e:V.C*00....................•

VIJFTIENDE EEUW.
•■■■■■.1.

Van enen clerc die begheerde Maria te sien.
Het (3) was een clerc, die diende Maria, die Moeder Gods,
seer ynnichlic ende in dat slot van sinen gethiden soe badt
hi ende begheerde Maria te sien. Op een tyt lach hi in sijn
ghebet ende Maria, sijn vriendinne, quam tot hem ende sprac
hem toe. Hi wert vervaert, want hi en sach nyement (4). Doe
vraechde hi vie daer waer. Doe (seide) si :
« Ic ben hier, Maria, die Moeder Gods, die ghi seer
begheert te sien : mer (5) ic segghe u : saghi (6) mi, ghi sout
blint worden van de claerheit. » Doe seide die clerc : « 0
waerde Maria, Maghet ende Moeder Gods 1 Ic sal mijn een
oghe toe doen, ende metten anderen oghe wil ik gaern blint
worden, opdat ic u eens mach sien. »
Ende doe hi Maria in haar claerheit ghesien hadde, doe
was hi met dien oghe Mint. Ende hi badt Maria rechtevoorts
devotelic, dat hi sie metten anderen oghe noch eens mochte
sien : hi woude daarom altemaellen blint wesen ! Ende Maria,
die waerde Moeder ende Maghet, liet haar noch eens sien.
Ende doe was hi met beiden oghen blint. Doe Maria sach
sijn grote begheerten, die hi tot haer hadde, gaf sy hem sijn
oghen weder. Doe dancte hi Maria, ende diende haer met
groter devocien (7).
(1) 'Wij s. — (2) Z. 1Vederlandsche Gedichten uit de XIV* eeuw van Jan
Boendale, Hein van Aken en anderen, uitgegeven door F. A. Snellaert.
Brussel, 1869. — (3) Pers. voorn. van den 3" pers.. be nominatief werd
gebruikt in de plaats van ons er. — (4) Niemand. — (5) Maar. — (6)
Zaagt gij. — (7) Meègedeeld door D' P. Alberdingk Thijm in den . Mariaalmanak van 1880 ”, blz. 60.

Van goeden woerden to horen ende die to spreken.
Onse lieve Here Jhesus Christus secht : Zalich sijn sy die
dat woert Godes horen, ende dat bewaren. Nu merct dat
hier na volghet. Een goet woert is loves weert ; een ydel
woert is beter gesweghen. Een oetmoedigh woert, dat stychtet
meest (1). Een sacht woert brect den toern. Een hart woert
verstuert die herten. Een bescheiden woert ghevet verstandenisse.
Een zuet, godlic woert maket vroude (2)... Beter is gesweghen
dan ghekeven. Allen woerden en sal men nyet gheloven, noch
oec voert seggen. Swighen ende lyden maket vrede ende doet
verbliden....
Set uwen troest ende hopen in God alleen ; west oetmodigh
ende barmhertich totten armen in tghemeen. (3) Doet naar
Godes raet, ende schouwet die quade paede, so seldi Gode
wel behaghen, ende des viants stricke ontgaen, mitter hulpeGodes in doechden wassen, ende vast van bynnen staen....
In alien noden ende stonden, in alien beghinne ende eynde,
so come ons te hulpe die heilighe moder Gods, Maria, mit
Jhesus horen lyeven lcynde. Amen.
THOMAS A KEMPIS..

De goede Tuinier.
Ic was in mijn hoofken om cruyt gegaan,
Ic en vant niet dan distel ende doorn staen ;
Den distel ende den doorn die werp ( 4) is uut,
Ic soude gaerne planten ander cruyt.
(1) Sticht het meest. Verder staan nog bynnen, lyeven kynde, die men
met i lezen zal. — (2, Vreugde. — (3) In dezen en in den vorigen volzin.
hoort men rijmen. Zie hooger nog berijmde proza uit van Ruusbroec.
Van Thomas Haemmerken (of a Kempis) komt nog de berijmde spreuk
In een hoecxken met een boexken ”, met de Latijnsche ook rijmende
vertaling : . In angelic) cum libello. . Z. Gedichten uit de verschillende
tifdperken der .Noord- en Zuidnederlandsche litteratuur, door J. A. Alberdingk Thijm ; I' bundel, bl. 181, Amsterdam, 1850. — . Hoe jammer is het,
zegt W. Everts (in zijne Geschiedenis der TVederlandsche Letteren, I, 161,
Amsterdam, bij van Langenhuysen), dat de onovertroffen schrijver der
Navolging van Christus, die ook, in zijn leven, beroemd was als redenaar,
zich zoo zeldzaam van het Nederlandsch bediend heeft om in schrift
zijne gedachten mede te deelen i ” I homas a Kempis, geboren omstreek&
1380, stierf in 1471, te Sint Agnetenberg, bij Zwolle. — (4) Wierp.

Nu heb is Een gevonden dye gaerden can (1) ;
Hi wil die sorge gaerne nemen an...
Iesus is sijn name, die minre (2) mijn,
Ic wil hem eewelic dienen ende sijn eygen sijn (3)....
Zuster BERTKEN VAN UTRECHT (1437-1514).

Vlaanderen.
Flandria dat is een provincie van Pycaerdien by den cantevander zee gheleghen, ende heeft Germanien aen die oestsyde,
Englant aen die noertzijde, ende aen twest die walssche zee,
ende aen die zuutzijde Vrancrijc ende Burgoendyen. Ende al
ist dat dese provinci cleyn is van lande, nochtans is sy vol
goeds ghegoten, ende heeft veel goeder beemden, ende is vol
van quicke (4) ende van beesten ende heeft goede havenen
mit veel poerten ende die Scelt loepter doer. Tvolc is
schoen ende starck ende der (5) wel vechten, ende het is
rike van alre comenscap. Ende is eersaem ende scoen van
aensicht met goedertierenre begheerten, hoefsch van spreken.
Ende is wel ghecleedt, ende is vreedsaem teghen haer huusghesin, ende teghen die lude van buten harde fel (6). Ende
sy connen daer wel mitter wollen omgaen, ende daer goede
lakenen of (7) maken , ende seynden (8) die lakenen voert in
menighen landen to water ende to lande. Ende het is een effen
pleyn lant, daer goet coern wasset, ende heeft veel bomen,
maar niet veel bosschen, maer et heeft sommighe broeken,
daer men goede eerde wt graeft daer men torf of maect ende
goet vier beter dan van houte, maer et maeket vuylre asschen
ende et ruuct qualiker dan thout.
Uit Boeck vanden proprieteyten der dinghen (Haerlem, 1845), vertaling
van De proprietatibus rerum, door BARTHOLOMEUS ENGELSMAN (9).
(1) Die hovenieren kan. — (2) Minnaar. — (3) Hem toebehooren.
Yee. — (5) Durft. — (6) Zeer kwaad. — (7) Af. — (8) Zenden. — (9) Hij
—(4)
hiet eigenlijk Bartholomeus Glanville (of de Glanvilla), was Minderbroeder
van 't klooster van Norwich in Engeland en stierf in 1360. Zie S. DIRKS,
Hist. des Freres Mineurs, Anvers, 1885, bl. 20 30 ; L. G.VisscHER, Bijdragen
tot de oude letteren der Nederlanden. Utrecht, 1839; J. SAMYN, in Biekorf,
1890, bl. 87-89.
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Meylied.
Loeft (1) den Heere, ghy hemelen en tfirmament,
Sonne en mane, alle planeten ient (2) ;
Reghen en dau,
Met alle den sterren den hemel ontrent (3) :
Wert (4) in Gods lof, die hem to loven zijt gewent,
Niet traghe oft flau.
Loeft Hem, alle aertrijck drooghe en grau,
Oock alle beemden lustich en groene,
En oock alle bloemkens ghelu (5), peersch, blau,
Nu in saysoene !
Loeft Hem dach en nacht, avont en noene !
Al dat inden Hemel is oft daer ondere,
Loeft den Heere van alle zijn crachten coene
Die wercken wondere (6).
Loeft den Heere, altsamen, en elck byzondere,
Dat leven ontfaen, (7) heeft in steden, ghehuchten !
Loeft den Heere, blixem en dondere ;
Boomen, gheblacler t, bloemen en vruchten,
Met volhertelijker blijschap sonder duchten,
Met yochen (8), met singhen, met soeten ghescreye (9) ;
Loeft den Heere met desen soeten Meye (I0) I
ANNA BUNS (1494-rond 1573).

(1) Looft. — (2) Jent, fraai. Z. de Bo's Idioticon, aan djent. — OudFransch bijv. nw. gent, welgeboren, edel. Bit edel heeft, evenals het
Fr. gentil, twee beteekenissen : van edele afkomst en fraai. (b. v. eel
gezichtje. Zie het stukje Maria's Vriendjes, bl. 133). — (3) Aan den
hemel. — (4) Wordt. — (5) Geel. — (6) Wondere werken. — (7) Ontvangen. — (8) Jokken, spelen. — (9) Geschal. — (10) Deze verzen makers
de derde stroof uit van een Meilied, getrokken uit het Refereyn Boexken,
door Anna Bijns, woonende binnen Antwerpen en die Jonckheid instruerende
in het oprechte Catholijk gheloove. Tantwerpen, 1567.
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Het Kasteel.
Het staet een casteel, een rijc casteel,
Een casteelken op hogher tinnen,
Daer singhen die enghelen so soeten lof,
Heer Jesus woont daer binnen.
Tot desen castele quamen wy gaerne,
Conden wy daer toe gheraken ;
Het blinct daer al van puren gauwe (1),
Die muren ende ooc die daken.
Tot desen castele comen wy niet,
Wy (2) moeten vromelick strijden ;
Die wilde see vlack ende diep
Die moeten wy overlijden (3).
De bose gheesten comen ons aen,
Met temptacien willen sy ons verladen ( 4) ;
Sy hebben daer so menighen to gronde gheseilt
Met Karen (5) valschen rade.
Sy wenschen ons dicke (6) in den grout,
Sy souden ons gherne verdrinken ;
Wy ankeren ons herte in Jesus wonden,
Wy latent daer inne sinken.
Laet ons die wilde see overvaren
Met also blyde sinnen,
God die Here wil ons ghesparen,
Dat wy dat casteel moghen winnen !
Leyssenen ('7) ende gheestelyke liedekens, van omtrent 1550 (8).

.....■•■......■••■■.+44,4040.•

(1) Goud. — (2) Of wij. — (3) Doortrekken. — (4) Last aandoen,
kwellen. — (5) Haren voor hunnen. '. In de 16' en 17° eeuw geldt haar
voor het bezittel. voornaamw. van den 3d011 pers. meerv. zoo mannelijk
als vrouwelijk.. Hollandsche Spraakleer, door W. G. Brill. Leiden, 1846.
— (6) Dikwijls. — i7) Liederen. — (8) Zie bl. 190 van de Verhandeling over
de Nederlandsche Dichtkunst in Belgic, sedert hare eerste opkomst tot aen de
Wood van Albert en Isabelle, door F. A. Snellaert.
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Goedt beghin.
Al wat ghy doet, of suer, of soet,
U eerst besint, en dan beghint ;
Niet wel begost, is dobbel kost ;
Niet wel ghe-endt is al gheschendt.

Deughden-was.
Van saedt spruyt kruydt, rijst bloem, rijpt vrucht ;
Goedt saedt goe leer, goedt kruydt goe tucht ;
De bloem is deught, de vrucht is eer :
Dit is den was van kleyn tot heer.

Stads Sterckte.
Hooge wallen schiet men neer ;
Diepe grachten vult men weer ;
Deught en eendracht zy u macht,
Recht en reden — wal en gracht !
HONORIUS VAN DEN BORN (Erycius Puteanus (I).

Den Creft.
Den creft die sat op strandt, en sagh sijn jonghskens kruypen,
En sagh haer slimmen gangh, en sagh haer vreemde stuypen ;
Hy sey : « Hoe gaede soo ? wel, kinders, dit gaet slecht ;
Niet een van al-te-mael, niet een en gaeter recht ;
't Waer schande dat men 't sagh, soo leelijck gaen de pooten ;
Gh' en weet niet waer ghy gaet, ghy sout wel yemandt stooten.
Foey ! dat en magh niet zyn, dat is een vuyl manier.
Sa, fraeykens, gaet eens recht, of packt u stracks van Kier. »
(1) Puteanus, van den Putten, ook Hon. van den Born geheeten ” zegt
het Biografisch Woordenboek door Huberts, Elberts en van den Branden
(Deventer, 1878). Hij werd Hoogleeraar to Leuven in 1606, en stierf in
1646.
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Sy seyden al-te-mael, en met gewisse reden :
« Lief vaerken, gaet eens voor, thoont hoe wy moeten treden. »
Den ouden gast die kroop, en op syn alder-best,
En als men 't wel besagh, 't was ergher als de rest.
Is 't dat ghy my nu vraegt wat dit al is te segghen,
Ick neem de vryheid aen, ick wil 't u uyt gaen legghen.
Ghy, vader, zyt den creft, dat kont ghy wel verstaen :
Het jonghsken is het kint, dat ghy leert qualijck gaen.
Hoe dick en hoort-men niet de ouders sich beklaghen,
Dat naer hun straf verbodt de kinders niet en vraghen !
De moeder roept en tiert, den vader buyscht er op (r),
En niet-te-min den soon blijft eenen harden kop ;
De woorden zyn voor niet, de slagen gaen verloren :
Wat kan u soontjen min (2) ? ghy doet het hem te voren...,
...Het voor-doen leert soo veel ; want soo de oude songhen,
Dit siet-men alle daegh, soo pijpen oock de jonghen...
...Ghy wetet selver wel, en ziet het in u huys,
Al wat van katten komt is happigh naer de muys.
A. POIRTERS (1605-1674).
Het Masker van de Werelt.

Het Graen.
De herfst ontvangt het zaet ; de winterlucht
De teere spruit ; de lent de groene stelen ;
De zomerzon begint den halm te gelen,
En kroont de vrucht, die 't leven onderhout,
Om 't blonde hooft, met eene kroon van gout,
Met strael op strael : noch moetze in 't einde lijden
Dat 's maeiers vuist haar koom' met zeissens snijden ;
Dat d'ackerman haer binde en slepe en torss' ;
De vlegel haer op 's huismans dorschvloer dorsch' ;
De wan haer wann' ; de molensteen haer breke ;
De voet haer knede, en 's ovens gloet haar steke
Op 't hooft, en sluit' de kruim in eene korst.
Zoo decktze op 't lest de tafel van den Vorst,
En spijst en voedt de koninklijcke monden :
Zij stout op 't velt, nu wortze op 't hof gevonden.
(1) Doft er op, slaat er op. — (2) Hoe kan uw zoontje minder doen ?
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Flus deckte haer de schuur en grove zack,
Nu deckt haer 't hofgewelf en gouden dack.
0 edele air ! laet treffen, wat kan treffen :
Ghy neight uw hooft, om 't hooft om hoogh te heffen :Laet hagelen, laet maeien, dorschen, slaen :
Ghy valt, om eens op 's konings disch te staen ;
't Vernederen schijnt vruchteloos en deerlijck,
Doch geeft in 't eindt meer luisters aan het heerlijck.
JOOST VAN DEN VONDEL (1587-1679).
Altaergeheinzenissen, 2" boek.
4.4).40
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De Gramschap en spaert niemand.
De gramschap, als sy haer niet anders en kan wreken,
Gaet haeren dollen kop op haere vrienden breken,
Sy doet als 't blixem-vier, dat geen verschil en maekt :
De naeste, wie het syn, die worden eerst geraekt.
LIVINUS DE MEYER (1655-1730).
De Gramschap, 2" boek.

De Mug en de Spin.
De mug wert door de spin te gast versocht ;
Maar die kreeg achterdocht,
En vroeg : « Waarom hebt gij uw net zo breet gespannen ? »
Zy antwoort : « 'k Heb de snoode vlieg verbannen :
Zy heeft myn werk gescheurt,
En lyf en goed verbeurt :
Maar gy kunt zachter treden
Met uwe teedre leden.
Kom hier langs deze baan ! »
Doch deze : « Hou, 'k moet my noch wat beraén.
Dit voetspoor doet my schromen ;
'k Zie zeer wel, hoe 'k daar in ; maar niet, daar uit zou komen ».
J.-B. WELLEKENS (1658-1726).

C-----
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KEUS VAN STUKKEN
UIT DE
MENTIENDE, ACHTTIENDE on NEGENTIENOE EEOW.(i)

(1) In de stukken der Inleiding behielden wij de eigen spelling der
schrijvers. In het vervolg worden al de stukken in de algemeene
spelling opgenomen.

— 17 —
I. De Zoete Naam Jezus.
Kijk ik omhooge in de wolken die jagen,
'k Lees er den name van Jezus ;
Kijk ik omleege, de bloemekens dragen
't Liefelijk woordeken : Jezus ;
Hoor ik het windje in de gerzekens (1) ruischen,
'k Hoor er den name van Jezus ;
Hoor ik de zee en haar wateren bruischen,
't Bommelt en grommelt van Jezus ;
Hoor ik de sperre bij storremwind zuchten,
't Waait in mijne ooren van Jezus ;
Zie ik in 't beeksken het golveken vluchten,
't Krinkelt den name van Jezus ;
Zingt er een bietjen bij korf of bij woning,
't Ronkt er den name van Jezus ;
Eet ik zijn zeem ofwel proeve ik zijn honing,
'k Smake de zoetigheid Jezus' ;
Al waar ik zie, staat uw name geschreven,
Heilige name van Jezus I
Kwame mijn herte zijn moed op te geven,
'k Riepe naar Jezus : « mijn Jezus I »
M. E. LEGEIN.
2.

Knagelijntje.

In den tijd als de beesten spraken, was er een klein ratteken,
en dat hiet Knagelijntje, en het wilde altijd uitloopen en op
de heide spelen, of er gevaar was of niet. Zijne moeder had
al wel te zeggen, het luisterde er toch niet naar.
Op eenen zekeren keer dat het schoone zonneschijn was,
zou het weder geerne uit zijn hol geloopen hebben ; de moeder
had het al drijmaal in zijne ooren gebeten om het te kastijden,
maar het koppig en dartel Knagelijntje zag altijd naar buiten,
en zocht weg te springen om op de heide te geraken. Dan
zegde de moeder met droefheid : « Knagelijntje, mijn kind,
dat gij naar uwe moeder niet luisteren wilt, zal u ook wel
(1) Gers of gras. Zie Roucourt's Spraakleer over de verspringing van
letters.
Bloeml. 1". Deel. 2.
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slecht bekomen Uw broederken is ook verongelukt door zijne
ongehoorzaamheid. En ik heb Nagelheer, den kater, daar
straks tusschen de heide (1) zien sluipen. Blijf liever bij uwe
moeder. Daar is eene malsche raap : knabbel uw buiksken
vol. Gij hebt immers al wat uw herte lust ? » Knagelijntje
zag, dat zijne moeder zich omkeerde om de raap op te nemen,
en wip Knagelijntje sprong het hol uit, en liep de heide op.
Maar het was nog geen half uur weg geweest, of het kwam
schreeuwend in het hol gevlucht, en het viel als dood voor
de voeten zijner moeder. Het had eene wonde aan den hals,
en het bloedde, dat het deerlijk om zien was. De moeder
lekte en wreef het zoo lang, totdat het weder bekwam, en
dan zegde ze :
« Wel, mijn arm Knagelijntje, ziet gij nu wel, dat men
zijne ouders moet gehoorzaam zijn ? 1k ken immers de wereld
beter dan gij, mijn kind I Nu, it is goed dat gij nog niet
dood zijt : de les is de krab wel weerd. »
• Ja, » riep Knagelijntje, « ik zag van verre Nagelheer,
den kater op zijnen rug dood liggen, en ik moest toch van
dichtbij de nagelen eons zien, waar gij mij altijd zoo bang
voor maakt ; maar de leelijke beest was niet dood, en ze gaf
mij eenen krauw in den hals. Ai mij I ai mij wat doet
het zeer ....
« Welnu, » zegde de moeder, « zijt gij nu geleerd ? zult
gij nu nog in den dag uitloopen ? »
• Neen, ik zal te huis blijven, » riep Knagelijntje spijtig;
— en het sloeg zijne twee pootjes voor zijne oogen, en begon
bitter te schreien van verdriet.
H. CONSCIENCE (1812-1883).
Illengelingen

2 2 . Spreken en Zwijgen

Gepast te spreken is een zware taak,
Gepast te zwijgen nog een zwaarder zaak.
JAN FERGUUT.
Spreuken en Sproten. Roeselaere, bij de Seyn, 1892.
(1) Heide beteekent 1. (gelijk bier) heiAE.kruid ; 2. zooals vier repels
herder, onvruchtbare zandvlakte, doorgaans enkel met heidekruid
bewassen.
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3. De Molen.
Daar staat hij
Met zijne grijze kap,
Zijnen langen steert,
Zijnen steilen trap,
En vier roode wieken,
Hoog in de lucht,
Die zwieren en zwaaien in voile vlucht.
Aan eene koorde hangt een zak,
Die langzaam gaat naar boven,
En de moienaar, wit bestoven,
Fluit een deuntje op zijn gemal:.
Hij fluit een deuntje, blij van zin,
En trekt den zak het venster in.
De wieken zwaaien en zwieren ;
De wielen draaien en gieren ;
De steenen knarsen en ronken,
Waartusschen het graan is gezonken.
Van boven was dit graan geheel ;
Van onder is het stuivend meel.
Zoo God het niet meer waaien hiet,
Hadde de moienaar veel verdriet ;
De man en wist niet wat beginners :
Hij moet met den wind zijn brooclje winner. (1)
J. A. VAN DROOGENBROECX.

4. De Dauwdruppelkens.
Hoe schoon is toch de morgend,
Als alles spreekt en leeft ;
En dat aan 't minste blaadje
Een zilvrig drupje beeft
(1) Met bijzondere toelaiinE,, des dichters overgenomen : 1 it zidn
Zonnestralen. Gedichten vooc ooze flaamsc e Jeag ' l. Groningen, bid Wolters.
Brussel, Gebr. Callewaert, 5' , druk. — J. A. van Droogenbroeck g ar nog
twee andere diehttundels uit : Ilakarnen en Ghazelen, en Spreuken en
Sproken, onder den deknaam Jan Fergunt.
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Hoe glanst het uit de rozen,
Dat peerlend drupje daar,
Uit tulpen en violen,
Als diamant zoo klaar.
De kleine zilverdrupjes,
Dat blinkend eelgesteent,
Het zijn al vreugdetranen
Dat ieder blaadje weent.
ALFRED WEUSTENRAAD (I).

5. Wie zou er niet mee lachen ?

Willem was een rechte snoeper. Wist hij dat zijne rpoeder
wat lekkers in huis had, en kon hij er aankomen, dan was
het weg.
Eens kreeg zijne moeder eene heele schotel aardbezien ten
geschenke. Zij deed ze in eene groote kom, en zette die
op eene kas.
Willem zag wat zijne moeder deed, en aanstonds besloot
hij, om, als zij uit de kamer zou zijn, eens lekkertjes van
de aardbezien te smullen.
Toen nu zijne moeder wegging, zette Willem seffens eenen
stoel bij de kas, klom er haven op, en stak den arm uit,
om naar de kom te grijpen. Maar, op denzelfdex oogenblik,
trad zijn vader de kamer in, en Willem sloop heimelijk weg.
Dan, hoe stililekens Willem ook heendroop, bemerkte zijn
vader evenwel wat zijn voornemen geweest was. Wat deed
vader ? Hij nam de kom, goot er de aardbezien uit, vulde
ze met wat anders, en plaatste ze toen weder op de kas.
Zonder iets aan Willem te zeggen, verliet hij de kamer.
Kort daarna kwam Willem eens kijken. « Vader weg ! »
fluisterde hij ; « nu maar ras mijne kans waargenomen !
0 ! die lekkere aardbezien ! »
(1) Gedichten. Roeselare, bij Julius de Meester, 1881. Alfred Weustenraad overleed te Sint-Truiden, den 12 Juli 1878, op zeventienjarigen
ouderdom, toen hij nog te Roeselaere, in 't Klein Seminarie, de
leergangen der Latijnsche scholen volgde.
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Binnen tien tellens, stond Willem weer bij de kas en op
eenen stoel. Hij reikte, reikte nog eens, doch hij kon de kom
niet bereiken. Zij stond wat te hoog.
« Wacht ! zegde hij eindelijk, « ik weet raad. Als ik op
de teenen sta, kan ik eventjes aan den rand van de kom.
Ik zal haar een weinig op kant trekken, dan vallen de
aardbezien er van zelven uit. »
Zoo gezeid, zoo gedaan. Hij stond op de teenen, rekte toen
den arm zoo hoog als hij maar kon, en sloeg de vingers om
den rand van de schotel. Zij kantelde om, en — daar vielen ze :
Wat viel er ? Aardbezien meent gij ? Dat meende Willem ook,
maar hij was mis ! « Klok klok — klokkerdeklok ! » zei
het water, dat zijn vader in de kom gedaan had, — en het
stroomde Willem over het lijf, zoodat het van den stoel
afdroop. Aan den halsdoek, aan de hemdsmouvr, overal liep
hem het koude water in : hij was doornat !
Daar stond hij nu 1 Het schreien was hem reader dan
het lachen.
« Dat komt van het snoepen ! » riep zijn vader hem toe,
terwijl hij de kamer doorging.
Van den geheelen dag durfde Willem de oogen niet meer
opslaan, en, toen des avonds de aardbezien op tafel kwamen,
kregen zijne zusters en broerkens elk hun deel, maar Willem
kreeg niets. « Willem heeft zijn paart al gehad, » zeide zijn
vader.
Dat Willem de tranen in de oogen kwamen, toen zijn vader
zoo sprak, behoef ik u toch niet te zeggen.

6. Het Kind en het Duifje.
HET 'KIND.

Mijn klein lief duifje, eenvoudig dier,
Gij kirt, en pikt, en trippelt bier,
En fladdert zorgloos om mij rond,
Alsof u niets te vreezen stond
HET DUIFJE.

Waarom, lief kind, zoudt gij mij schadll ?
Ik heb u immers Diets misdaan !

ci)

HET KIND.

Gij geeft, o duifje ! mij gewis
Een les, die waar en treffend is :
1k wil onschuldig zijn als gij
Dan vrees ik niets, en wandel vrij.
H. VAN ALPHEN (1746-1803).

7. De Aap en de Okkernoot.
Een aap vond in het gras eene okkernoot, die nog hare
groene sloester aanhad. Hoe die opengekregen ? Hoe aan de
kern geraakt ? Hij deed wat hij kon, en door den duur
gelukte 't : de schil was er af. Een zijner makkers had hem
van verre bezig gezien ; hij loeg eerst in zijne vuist met dat
onvermoeibaar geduld ; doch kon zich weldra niet meer inliouden er luidop mee te spotten. « Lach maar zooveel
als 't u belieft, » sprak de andere ; « ik ken de natuur van
die vrucht : de schaal is ja nog al herd, maar de kern zal
mij des te beter smaken. »
Kinderen, zoo vaart gij ook met het leeren : het begin is
lastig, maar de vrucht is zoo zoet !

8. Onze Kat.
Onze kat kan ratter vangen,
Dat is waar, dat kan ze fijn ;
Maar ze kan ook boter langen...
En dit zou niet mogen zijn I
Moeder stelde gistren morgen
Eenen melkpot op de kas ;
Onze kat was weer verborgen
Niemand wist er waar ze was.
Moeder ging dan in den kelder
Om wat wortelen, wat selder
En wat spek voor hutsepot
Vreezend dat de slimme kater
Daar zou zijn een weinig later,
Deed zij nog de deur op slot.

—
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Moeder was nog niet beneden,
Of daar kwam, met stifle treden,
Onze fijnaard voor den dag,
Uit de wieg waar 't kind in lag :
Recht naar 't kasken ! — daar aan 't krabben !
Wip er op ! en dan aan 't slabben !
Maar zijn kop was juist zoo groot,
Dat hij in het potje sloot.

Zonnestralen.

Moeder deed de deur weer open...
Ei ! zij zag de kat aan gang,
En greep seffens naar de tang.
Poesje meende weg te loopen ;
Doch, niet ziende waar ze was,
Viel zij neder van de kas,
Liep in eens de trappen op
Met den melkpot aan den kop !
J. A. VAN DROOGENBROECK.

9. Het Distelvinkje.
Als de goede God de vogelkens maakte , dan gaftij hun
pootjes om te huppelen, vleugelen om te vliegen, en bekjes
om te eten, maar ook om te zingen. En als zij nu
veerdig stonden, nam hij eene groote verfkas, en hij schilderde voor allemaal bonte pluimen. Eerst kwam de duif af,
en die kreeg een blauwen hals en roodkleurige vleugels ; dan
was het de beurt van 't kanarievogelken, en het kwam van
onder het borstelken, geel als een citroen ; teen van den
kwiksteert, en God verfde hem grauw, maar gaf hem nog
eene zwarte streep met een wit vlekje daarnevens... en zoo
werden alle vogelen prachtig geschilderd, gelijk het aan ieder
paste. Doch een was achtergebleven ; hij had tusschen den
hoop gestaan en niet durven vooruitdringen : 't was het
distelvinkje. Als het dan eindelijk te voorschijn kwam, waren
den goeden God alle zijne verven op, en er bleven hem niets
meer over dan wat ledige schaalkens. Het arme vogelken
schreide : het ging nu zonder geschilderd pluimenkleedje
blijven, en al de andere droegen er toch zoo'n schoon. Maar

de goede God had deernis met het beestje : « Zij gerust,
sprak hij ; « er is nog in elk schaaltje een weinig verf
blijven plekken : ik zal dat met mijn penseel uitdoppen en
op uwe pluimen strijken. ».
En hij deed het, en schilderde het distelvinkje een beetje
rood , en een beetje blauw , en een beetje zwart , en een
beetje groen, uit elk schaaltje een weinigsken, en als 't gedaan
was, zag het er fraaier uit dan de andere vogelen, en het
bedankte den goeden God , dat Hij het toch zoo schoon
gemaakt had.

io. Het Danklied van het Heidebloerneken.
0 God van hierboven !
God, groot maar alleen,
Gij hoort ook het loven
Van 't bloemeken kleen.
Uw vingeren zaaiden
Me in 't stuivende zand ;
Uw windekens waaiden ;
Daar stond ik geplant.
Mijn bladertjes drinken
Den dauw uit uw palm ;
Uw perelen blinken
Als goud aan mijn halm.
Ik bengel mijn klokjes
Op 't stammeken teer ;
Mijn purperen lokjes
Gaan weg en gaan weer.
Al ben ik zoo nietig,
Vergeten en kleen,
Ik ben niet verdrietig
In 't leven, o neen !
Degeen, die de heide
Met mij heeft beplant,
De God die mij leidde,
Bewaart mij in 't zand.

Dus leef ik tevreden
En juich in mijn lot ;
'k Zong gistren, 'k zing heden,
'k Zing morregen : God !
L. DE KONINCK.
Verspreide Gedichten. Turnhout, bij Splichal.

xi. Het Serpent onder de Bloemen.
Pieter was een leergierige knaap ; hetgeen hij zag, wou hij
kennen en doorsnuffelen, en wel tienmaal in 't jaar keerde
hij vaders boekenkas het onderste boven. Vader was zeker
blijde om Pieters studiezucht ; maar hij bleef ook niet zonder
achterdocht , vooral toen hij zijnen zoon den eenen na den
anderen boek, ik zal niet zeggen, zag driftig doorlezen, maar
verslinden. Pieter begon zelfs boeken te ontleenen, bijzooverre
dat zijn vader hem met slechte schriften in de handen betrapte,
— en hier zat het gevaar !
« Jongen, » sprak hij, « ik vrees dat met u zal gebeuren
gelijk met den jongen knaap uit de fabel. Theodoor was zot naar
bloemen ; van 's morgens vroeg, als zij hunne kelken nauwelijks open hadden , liep hij helling en delling of om zijnen
voorraad op te doen. Hij was jong en dus zonder vooruitzicht, en overwoog niet eens dat er in die streek, onder de
groene planten en schitterende bloemen, venijnige adders
schuilden. Een oude landman had van verre Theodoor afgezien, en hij haastte zich den argloozen jongen te verwittigen.
Theodoor had geene kwaadwillige inborst ; hij luisterde naar
den voorzichtigen grijsaard ; doch ongelukkiglijk was hij maar
pas eenige stappen verre, of hij bleef staan en begon toe te
geven aan den duivel der bekoring. Hoe meer hij dat prachtig bloementapijt bezag, hoe zwakker zijn wil werd, — en de
jongen keerde terug , en begon te plukken. « Adders onder
die bloemen , » sprak hij bij zijn eigen, « dat kan niet
gebeuren... en toch, ik zal voorzichtig zijn en mij wel buiten
hun bereik houden. » Ja, maar... « Ai I » kreet hij eensklaps,
en eene venijnige adder had tot bloedens toe in zijne hand
gebeten. Zoo bezuurde hij zijne eigenliefde en overmatig zelfbetrouwen. — Pieter, trek daar uwe les uit, » ging de vader

voort. « Gij mint de lezingen, gelijk Theodoor de bloemen ;
maar wees voorzichtig; want de geest van het kwaad bergt
tegenwoordig zijn venijn in tg1 van schriften, die u verlokken
door al vat eene uitgave sierlijks hebben kan ; klellr Hoch
kunst zijn gespaard in band en titelplaat ; eene bekoorlijke
taal en een verleidende inhoud zouden u medesleepen. Gelooft
gij u zelven wijs genoeg om te oordeelen, of gij alle schriften
lezen moogt, dan zijt gij mis, mijn noon ! Luister naar uwen
vader of leermeester , vOOrdat de adder haar venijn in uw
hert gestort hebbe.
J. MDM.
12.

Volhouden.

(c Al die letters leeren lezen,
Die er in mijn boekje staan,
Vader lief, dit zal niet gaan,
Dit zal mij onmooglijk wezen.
Kijk eens, op een zijdje maar,
Staan er duizend bij malkaar. —
« Goeden moed maar, allerbeste
'k Wed, eer 't jaarken is ten end,
Dat gij alle lesjes kent,
Van het eerste tot het leste.
Etta*, zoo ge neerstig zijt,
Leert ge veel op weinig tijd. »
Nu dit woord ging niet verloren,
't Vein,* was vol goeden moed,
En het las welhaast zoo goed,
Dat 't een lust was om te hooren.
Nog v6Or 't einde van het jaar
Was het met zijn boekje klaar. —
'k Moet het op uw herte drukken :
Wil iets niet gemaklijk gaan,
Werkt, mijn vrienden, houdt maar aan,
En dan zult gij ook gelukken.
Ais gij iets te moeilijk vindt,
Denkt dan : Hij die volhoudt, wint.
P. A. DE Vos.
Kindervreugd. Lier, bij J. van In.

13. Ach, Moeder is ziek!
Moeder was ziek en stond toch zooveel uit ! Gij weet hoe
het gaat in een huis, waar moeder lijdende is. De kinderen
hadden het hert vol droefheid en de oogen vol tranen ;
bijwijlen zag men de grootste uit den hoop samen neérknielen,
en zij Baden dan, dat God aan moeder toch de gezondheid
zou teruggeven.
Bijkans den heelen dag door stond het kleinste bij moeders
ziekbed, en het vroeg gedurig, wanneer zij weer zou genezen
zijn en mogen opkomen. Eens zag het op de tafel een doktoorsfleschken staan, en het vroeg aan moeder : « Moeder, wat
is 6.t ? » De moeder antwoordde : « Het is iets dat fel bitter
is ; maar ik moet het drinken, om weder gezond to worden. »
— « Wel, moeder, » hernam het brave kind, « als het toch
zoo bitter is, wil ik het dan voor u uitdrinken, opdat gij
zoudt genezen zijn ? »
En als de zieke vrouw dit hoorde, o dan, al leed zij zooveel,
dan liep haar hert toch nog over van troost en voldoening,
want zij gevoelde hoe geerne hare kinderen haar zagen.
Inderdaad, brave kinderen zijn de vreugde en de troost
hunner ouders.
4. 4.

14. De Pen.
Op twee' beenen,
Zonder voeten
Loopt zij over 't witte blad ;
Zonder tonge
Kan zij spreken,
Deftig, sierlijk, rad en glad.
Met den bek, den
Scherpgespitste,
Wroet zij in vergiftig nat ;
Jongens, jongens,
Dat is wonder !
Zegt mij, wat een dier is dat ?
Loopen kan zij ;
Maar bestieren.
Moet gij zelf, mijn slinime snaak ;
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Spreken kan zij,
Ja, maar denken,
Dat is weérom uwe zaak.
Wroet zij in den
Zwarten koker,
Wordt zij gansch besmeurd aldaar :
— Uw gedachten
Blijven helder ;
Wat gij schrijft zij klaar en waar !
J. A. VAN DROOGENBROECK.
Zonnestralen.

/5. Het Muschken en de Kat.

Grijze pees vong eene musch, en daar de vangst naar
haren tand was, lekte zij haren baard, en ging klauw en
mond aan 't werk slaan, als Pirotje (I ,), het muschken, met
groote bedaardheid, al is 't dat zijne tonge iizer sloeg (2),
haar aansprak : 's Keizers kat en eet nooit, vooraleer zij
haar gewasschen heeft » De kat winkoogde (3) 'nen keer, en
vond dat hare positie dat vereischte. Uit eerlijke schaamte
liet zij de mussche los, en, wijl zij haar waschte, vloog
Pirotje met 'nen wip en 'nen sprong in de haag, waar het
maar lustig « dief, dief, dief! » schold, welgezind dat het den
godsklop (4) ontkomen was. Poes en geerde (5) dat niet ; hare
oogballen rekten en blekten (6) dat het wonder om zien was,
en, lijk het dikwijls gaat bij de menschen die den stal sluiten
als 't peerd gestolen is, zwoer zij met eenen iniantv en een
fu-ii-it-a-t-st I .... dat men ze niet meer bedriegen zou.
Ze en doet niet lijk vele menschen, zij houdt haar woord.
't Is sedertdien dat de kat eerst eet, en daarna haar muiltje
met haar pootje wascht. Let daar nen keer op !
C. MAES.
Rand den Heard (7).
(1) In 't Fr. is pierrot de volksnaam der gewone musch. (2) Elders zegt
men zijne tong sloeg kadul, sloeg dubbel van iemand die, bedronken zijnde,
moeilijk de woorden uitspreekt. (3) Kiliaan geeft winckoogen en wincken,
eenen wenk doen met de oogen (4) Genadeslag. (5) Van 't ww. geren,
hetzelfde als begeren. Zie Kiliaan en de Bo. (6) Hare oogappels rekten
en blikten (Kiliaan geeft ook blecken). (7) Rand den ffeerd, wekelijksch
tijdschrift, to Brugge — De hoogeerw. beer C. Maes (geb. to Kortrijk,
184) is thans bisschop van Covington (Noord-Amerika.)
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i6. De Mier en de Stier.
Een mier zat op den horen van een' stier :
« Mijnheer, 'k geneer u toch niet hier ? » --- « Integendeel ! ge doet me veel plezier.
Op welken horen zit ge, mier ? »
B. VAN MEURS.

Pepermuntjes. Utrecht, bij de wed. van Rossum.

17. Verwaandheid.
Een kale jonker had lustig in de papschotel geroeid, en
evenwel op de straat koterde hij zijne tanden, zeggende dat
er de patrijsbeentjes nog tusschen zaten. « 1k geloof het wel,
schoot een andere daarop uit, « want ik zie de pluimen nog
op uwe lob hangen ! » Nota (1), 't was een kladdeken pap
dat hij gestort had.
Al ijdele verwaandheid met de rest !
A. POIRTERS (I605-1674)•
Het Masker van de Wereld.

1.8. Het Meezennestje.
Een meezennestje is uitgebroken,
Dat in den wilgentronk
Gedoken,
Met vijftien eikes blonk ;
Ze zitten in den boom to spelen,
Tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in, tak-om,
Met velen,
En 'k lach mij, 'k lach mij bijkans krom,
Het meezenmoertje komt getrouwig,
Komt op den lauwen noen,
Al blauwig
En geluwachtig groen ;
(1) Latijnsch ww. dat merk op beteekent.

—
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Het brengt hun dit en dat om te azen,
Tak-om, tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in,
Ze razen,
En kruipen vlug het meezennestjen in.
Het meezenvaártje zit — de looveren
Verduiken 't voor 't gestraal —
Te tooveren,
Al in de meezentaal ;
Daar vliegen ze, al need' een, te zamen,
Tak-om, tak-op, tak-af, tak-in, tak-uit,
En amen,
Het meezennestje is weerom ijele (1) en uit.
GUIDO GEZELLE.
Gedichten, Gezangen en Gebeden. Leuven, bij K. Fonteyn, 189.

1g. De Wolf en het Schaap.
De wolf, om zijne dieverijen tot de galg veroordeeld, kreeg
genade; maar ze bedregen hem, dat zij hem zouden ophangen
den eersten keer, als hij nog vleesch zou stelen. Zijnde dan
in 't veld, ziet hij een schaap op den kant van de rivier
weiden. Hij begost te watertanden, maar de galg deed hem
den lust (2) vergaan. Edoch, gelijk de gelegentieid den dief
maakt, zoo grijpt hij 't schaap bij den hals, sleept het door
de rivier, en zegt : « Kom, kabeljauwken I »
Dat geschiedt alle dagen : wij weten ongeoorloofde zaken
zoo te doopen en eenen anderen naam te geven, en wij gaan
daar mede door, zonder daar beenderen in te vinden.
Eerst gedaan, en na bedacht
Heeft menig in 't verdriet gebracht.
A. POIRTERS 1605-1674).
Het Masker van de Wereld.

(1) IJdel, ledig. — (2) Lust is m., evenals wellust, al worden ze some
y r. gebezigd. Z. de woordenboeken van Weiland, van Dale, Sleeckx,
van Droogenbroebk, enz., en de spraakleer van Brill. Ze zijn ook
de vroegere schrijvers, en nu nog bij het y olk. Bilderdijk geeft het v r.
in zijne Verhandeling over de GesTachten, maar gebruikt het zeif m. in Dc
Ziekte der Geleerden, I, 5.
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20. Op Vaders Feestdag.
O lieve, goede Vader !
Uit eerbied, liefde, erkentenis,
Zie, treden wij u nader
Met bloemen geurig, kleurig en frisch,
O lieve, goede Vader !
O lieve, goede Vader !
Nog andere bloemekens bieden wij nu :
In 't hert van ons tegader
Daar bloeien de liefdebloemen voor u,
O lieve, goede Vader !
O lieve, goede Vader !
Die liefdebloemekens strengelen thans
Ons hertekens tegader,
En vormen rond u zoo'n schoonen krans,
O lieve, goede Vader !
J. B.

21. Speel nooit met vuur !
Frans spec-'de met vuur, alhoewel zijne moeder het hem
wel twintig keeren verboden had. Maar wat gebeurde er
Het vuur wierp gensters uit, die tusschen het stroo begonnen te
vonken, en de vlam steeg er uit or eer het kind er aan
gedacht had. Als de kleine dit zag, wierd hij bang, en hij
liep er van door, zonder aan iemand van de vlam te spreken.
Doch vermits er geen water werd opgegoten, doofde die viam
ook niet uit, maar wel integendeel was zij weldra heel het
huis door. En als de gordijnen hadden vuur gevat, wierd
zij nog grooter : seffens stond het bed in brand tafel,
stoelen en kassen, al wat wader en moeder bezaten, wierd de
prooi van het verslindend vuur, en nu sloegen de vlammen
omtrent zoo hoog als de kerktoren. Toen sprongen de lieden
vol angst de huizen uit, de soldaten trommelden, de klokken
stormden, het was vreeselijk om hoore.i. en schrikkelijk 0 111
zien. Dan begon men te blusschen men smeet en spoot
emmers water op het vuur, maar 't en was niets gekort : het
huis brandde ten gronde af.
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Daar zaten nu de ouders van Frans zonder huis en zonder
plaats om in te wonen en te slapen ; geld en hadden zij ook
niet, om een nieuw huis met bed, tafel en stoelen te koopen.
Wat stortten zij bittere tranen, die arme lieden ! En wie was
de schuld van dat allemaal ? Frans, die ongehoorzaam geweest
was en met vuur had gespeeld.
22. Onze Wetenschap.
Jong zijnde, meende ik veel te weten ;

Ik zie nu dat het is verkeerd,
at ik veel al heb vergeten
't weinig dat ik had geleerd.
S. M. CONINCKX (1750-1839).

Fr cl

23. Eene Getuigenis.

De oude en trouwe Lycisca (1) was gestorven, en Dameet had
bij zijne schaapikooi eenen wachthond noodig. Om eene zekere
keus (2) te doen, besloot hij de getuigenissen der wolven te
raadplegen. « 0, neem den grimmigen Lycus niet ! »
schreeuwden de wolven ; « dat is een doorslechte hond.
Immer ontrust hij de gansche streek met zijn hol geblaf. Hij
verstoort ieders nachtrust, en bijt steeds naar al wat hem
nadert of slechts onder den reuk der schapen komt. Geen
nacht dat zijne kudde den slaap geniet ; ook is hij alomme
gehaat en met den nek aangezien (3). — En dan zijne eerlijkheid ! » — « Ik heb hem gisteren den muil vol bloed
gezien, » riep een, die zijne tanden met moeite ontsnapt was :
« gewis hij steelt heimelijk. » — « Ik zag hem zelfs met een
lam, half doodgebeten, de hei oversnellen, het deerde mij, »
riep een ander, wien dat lam door den trouwen wachter uit
de kaken ontscheurd was ; « neen, gewis Lycus is niet eerlijk ! » — « Maar de stille Procion dan ? » — « O, dat is een
(1) Lycisca, en wat verder Lycus en Phocion zijn namen van schapershonden ; Dameet en Melibee zijn namen van herders.
(2) Keus is mann., en niet ten onrechte, in heel Vlaamsch-België, en
zelfs (zie Winkelmans Woordenboek, Utrecht, 1783) in eenige streken
van Holland In Sleeckx' Wdb. is 't yr. en m. — (3, Men keert hem
uit verachting den nek, den rug toe.
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goed, vriendelijk beest, dat nooit blaft of nooit bijt, en met
niemand geschil heeft. Neem Procion, herder : dat is een
perel der honden ! »
De grijze Melibee, die dit hoorde, sloeg Dameet op den
schouder. « Geen slechter teeken voor herder of hond, » zei
hij, « dan wanneer de wolven ze prijzen. »
W. BILDERDIJK (1756-1831).

24. Kinder-dankbaarheid.
Als mijn bloemkens staan te bloeien
Die ik zelf besproei en plant ;
Als mijn tamme duifjes tripplend
Graantjes pikken uit mijn hand ;
Als de wind mijn vlieger ophoudt,
Zwierend in de hooge lucht ;
Als ik de appelen zie blozen, —
Ei ! die schoone lekkre vrucht ; —
'k Zeg dan in de dankbre blijdschap
Die mijn herte kloppen doet :
Hemelvader ! o, wat zijt Gij
Voor uw kleine kindren goed !
Maar wanneer ik denk hoe liefdrijk
Moeder op mijn welzijn waakt ;
Hoe voor mij bezorgd te werken
Haren dag gelukkig maakt ;
Hoe mijn iever in het leeren,
Hoe gehoorzaamheid en deugd
En godvruchtig medebidden
Moeders waakzaam oog verheugt ;
Dan voornamelijk herhaal ik
Met erkentnisvol gemoed :
Hemelvader ! o wat zijt Gij
Voor uw kleine kindren goed !
H. CLAEYS.

-

Gedichten. Sint Niklaas, bij Strybol, 1878.

Bloeml.

lsse Deel. 3.
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25. Sint-Niklaasdag.

Julius. Maar wat draagt gij zoo voorzichtig in uwen korf,

Karel ?
Karel. Zie, wil die nieuwsgierige vrager dat weeral weten ?
Wel wat zou ik er in dragen ?
Julius (slim glimlachend). Luister, word daarom niet kwaad,
broerken lief. Is het niet waar, gij hebt daar wel iets voor
mij in ?
Karel. Voor u ? waar haalt gij zoo een gek gedacht
ulius. Ja, ja, speel den geheime niet, jongen. Hoor, beste
Karel , iets onder ons ! Gij weet dat het morgen SintNiklaasdag is. Nu hebben vader en moeder u zeker belast,
om iets van het fijn pak voor mij te gaan koopen ? En trekt
gij daarmeé naar huis ?
Karel. Hola ! waar is uw verstand nu, Julius ? Gij gelooft
dan, dat vader en moeder zoo 'n geschenken voor de kinderen
koopen ? Wacht maar eens, kerelken, ik zal het gauw aan
Sint-Niklaas overbrieven, en 't zou wel kunnen zijn, dat gij
morgen vroeg uwe schoentjes leeg vondt.
Julius. Och, beste broeder, vergeef het mij, mijne tong was
wat te gauw. 1k weet het, 't is Sint-Niklaas in persoon, die
oas zulke schoonigheden aanbrengt.... Als 't u belieft, zeg hem
toch niets van mijn los gepraat ; gij zult ondervinden, ik
beloof het u, dat het van mijn leven niet meer zal gebeuren.
Karel. Ah ! onder die belofte dan, ja, is het aangenomen :
ik zal er van zwijgen. (Hij gaat met zijnen korf voort).
Julius (houdt zijnen broeder met den arm tegen). Ja maar, Karel,
om op onze zaken terug te komen : 't is dan toch iets voor
mij, dat gij in uwen korf draagt ? En iets vandeeg schoon ?
Mag ik er eens een oogsken in werpen ? (Hij poogt zachtjes
den korf te openen).
Karel (stoot zijnen broeder stillekens weg). Neen, Julius, dat mag

niet zijn ; wat zou ik het nu doen ? Ik mag toch uwe vreugde
niet breken ?
Julius. Maar kon ik het eens raden wat ge in uwen korf hebt
zitten, dan zoudt gij het mij toch rechtuit zeggen, niet waar ?
Karel (staat een oogenblik na te peinzen). Wel ja, Julius.
Julius. Nu dan, zijn het somtijds geene schoone printjesboeken ?
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Karel (lachend). Om te bemorzen en kapot te scheuren gelijk
verleden jaar, zeker? Neen, neen, 'k en heb ik geene printjesboeken.
Julius. Ah ! nu weet ik het, Karel ! ik wit wedden, het zal
een hansworst zijn ?
Karel. Gij zijt mis, jongen lief. Gij zoudt uwen hansworst
al veel te gauw armen en beenen breken.
Julius. Wel hoe is 't mogelijk ! nog niet ? Hebt gij er misschien eene gendarmenmuts in steken met sabel en pistool !
Sa ! dan ga ik uitpakken ! Soldaat spelen, o !...
Karel (die er hertelijk ined lacht). Gij droomt den grondigen dag
door van soldaat en van oorlog ! Gij zoudt misschien geerne
het heel huis kort en klein schieten ? Hola ! j)ngen ! Wees
zeker dat we op ons leven zouden moeten passen, als Sint
Niklaas van u 'nen soldaat ging maken ! Neen, neen, met
zulke zaken heb ik geen uitstaans.
Julius (begint er wat verdrietig uit te zien). Zoo ! nog neffens !
Maar waarom zijt gij toch zoo voorzichtig met uwen korf ?
Zitten er misschien een koppel jonge duifkens voor mij in ?
Karel. Neen !
Julius. Is het soms een grappig eekhoornken ?
Karel. Om het morgen van honger te laten sterven, eh ?
Julius (wordt ongeduldig). Ja, ik zal nooit uw geheim kunnen
los krijgen, als ik geen ander middel beproef : 'k zie het
al. Luister nu eens goed : hoort het toe aan het dierenrijk,
hetgeen gij daarin verbergt ?
Karel. Neen !
Julius. Wel dan aan het plantenrijk ? Laat zien !...
Karel. Nog verre of !
7ulizis. Is het dan uit het mineralenrijk !
Karel (doet alsof hij meet nadenken). Neen.
Julius. Welhoe : neen ! Uit het mineralenrijk ook al niet ?
Wat schiet er dan nog over ?... Dat kan niet gebeuren !
Karel (berst in eenen scliaterlach en opent zijnen korf). Tot welk
van de drij rijken behoort het « niets » ?
Julius. Du (1) schelm ! Nu hebt ge mij voor den aap gehouden !
Karel. Wie heeft er u gezegd, dat ge in mijnen korf naar
Sint-Niklaasgeschenken moest gaan zoeken ?
(1) Pers. voorn. 2' p. enkelv. Spreek uit doe.
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Julius. Gij hebt gelijk, Karel, maar zeg 'nen keer : waarom
gingt gij zoo voorzichtig, zoo behoedzaam over de straat ? Men
zou gewed hebben dat er iets kostelijks in den korf stak !
Karel. Wel Julius, jongen, wel omdat de weg maar glad is,
omdat ik met mijnen korf al eens uit onvoorzichtigheid in
het slijk ben gevallen, en omdat een ezel geene twee malen
tegen denzelfden steen sompelt (I).
Julius (looibt weg, half 0 zijn zelven kwaad) . Ja, maar geenen
tweeden keer zult gij mij nog vast hebben !

26. De Luiaard.
«- Mijn lieve vrouw, wees niet verslagen, »
Sprak op zijn sterfbed luie Piet :
« 1k word door de engelen ten hemel ingedragen ! — »
« Dat hoop ik, » zei de vrouw, « want anders komt ge er niet. »
WITSEN-GEYSBEEK (5774-1833).

27. De Muis.
De muis, de muis, de kleine muis,
Wat maakt zij toch voor een gedruisch
Geheele nachten in ons huis !
Ze ritselt, ze hippelt,
Ze kwispelt, ze trippelt,
Ze knaagt,
Ze zaagt,
Ze haalt en draagt,
Ze krabt,
Ze schrabt,
Ze kleutert,
Ze peutert,
Ze plukt wol tot een bolleken,
En rolt het op een rolleken
Recht naar heur holleken.
Ze bijt lapjes en papierkens
Tot kleine fijne zierkens,
(1) Stronkelt, struikelt, strompelt. Sompelen is een goed woord, a1
staat het in somrnige woordenboeken niet. Zie Wdb. der Frequentatieven,
door A. de Jager, Gouda, 1875.

—
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En maakt daarvan een nestje klaar,
Zoo zacht, alsof het zijde waar.
ZOO, van den avond tot den morgen,
Is 't aardig dier aan 't zorgen,
Aan 't hutselen,
Aan 't futselen,
Aan 't knabbelen,
Aan 't krabbelen,
Aan 't schikken,
Aan 't flikken,
In alle hoeken,
Aan 't zoeken,
Hier inslippende,
Daar uitglippende,
Ginds weg wippende,
En dan terug naar heur nest,
Want zij weet : oost, west,
T' huis best.
In pluimen, wolle, pluk en pluis
Slaapt de familie van de muis.
De jongskens zijn nog o 1 zoo Mein !
De muize houdt ze warm en rein ;
Want onze kruimeldief
Heeft ze zoo lief !
Daar heeft de kat de muis geroken :
Ze kijkt in 't hol, zeer diep, diep, diep ;
Maar Knagelijntje blijft verstoken,
En zegt van binnen piep, piep, piep !
J. A. VAN DROOGENBROECK.
Zonnestralen.

28. De Avond.

Was zomer, en Rodolf moest zijnen vader in den hof
helpen werken. Of hij 't heel geerne deed ? wel neen, hij
hadde liever gaan spelen in den lommer der boomen ; maar
van den nood moest hij eene deugd maken. « Vandaag
is het heet, » sprak Rodolf. — « Ja », antwoordde de vader,
« 't is zeker heet ; maar 't en zal zoo niet blijven ; wees niet
onverduldig, als u 't eon of 't ander lastig valt ; peis maar,
dat het eens gemakkelijker zal gaan. »
't
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Intusschen began het avond to worden, en de hitte verminderde. Met den ondergang der zon was 't arbeiden gedaan,
en \fader nam Rodolf me6 op eene bank onder den grooten
appelaar. De vogelen zongen hun eigen slaapliedeken, want
nauwel:ijks was de. zonne verdwenen, of alles viel in diepe
stilte : zij gingela uitrusten tusschen de bladerrijke takken der
boomen, iii en bij huane nestjes. « Nu is het in eens stil
geworden , » zei Rodolf. 't Werd nog altijd donker en
donkerder rond de bergen en in de dalen ; de arbeiders
hadden in het veld met hun werk gedaan gemaakt, en zij
trokken de eene achter den anderen naar huis. In de verte
hoorde men het klokkengetamp uit al de torens der omliggende
parochies ; 't was de avoridklok, die de dorpelingen tot het
gebed uitnoodigde. 0, zoo piechtig en zoo roerend galmden die
stemmen over de velden ! In al de huizen werd er gebeden,
en wie nog buiten was of onderwege, stond eensklaps stil,
en vouwde de handen samen tot het gebed. Vader en Rodolf
baden ook met vurig herte « Daarmeé is het dagwerk af, »
sprak de brave man ; « God dank ! er is ons geen ongeluk
overkomen, maar integendeel vedl Neil en zegen. De avond
brengt ons nu den nacht, en met den nacht de rust. Als
men van 's morgens tot 's avonds gedaan heeft wat recht en
goed is, dan is die rust waarlijk zoet. Begin dus, mijn zoon,
begin elken dag met een gebed, eindig hem met een gebed,
en voor het overige, wees vlijtig en braaf. Dan gaat de zon
zoo vriendelijk voor u op en af, en uw geweten, dat gerust
is, geeft u den vollen vrede des herten. »
41.

29. Deugdzame Vriendschap.

e Zijt gij amber (1) ? » sprak een wijsgeer
Tot een nietig klompje stof,
Dat door zoeten geur hem trof.
« Neen » was 't antwoord van het klompje ;
« Maar ik woonde een korte pons
In gezelschap met de roos. »
K. L. LEDEGANCK (1805-1847).
Gedichten. Gent, 1872.
(1) De grijze amber, waar men bier op doelt, is eene welriekende stof,die men in klompjes van versehillende grootte aautreft op de kusten van
sommige warme landen. De gele amber of barnsteen is eene hars of
gomachtige delfstof, die men tot allerlei sieraden bewerken kan.

--
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3o. De Jongen en de Bie.
Piet Wijsneus zag een bietje vljegen.
Hij sprak : « He ! wel gij aardig dier !
» Mijn vader zegt, dat gij kunt steken ;
»
Daarvan geloof ik niet een zier !
» Wel steek maar, zoo gij durft, gij bieken ;
» Ik ben van u toch niet verveerd.
» — Zoudt gij het wagen, mij te steken ?
» Ge zijt niet eens een slagje weerd !
»
»
»
»

Ik blaas op u ; — gij zijt verdwenen ;
Een vingerknip, — en gij zijt dood.
Vrees gij voor mij : ik moet niet vreezen,
Want gij zijt klein, en ik ben groot !

» Zeg, wit ik u eens knappen, vliegsken ?
» Wel kom maar hier, mijn beestje
Ei !
» Mijn duim ! mijn duim ! » zoo riep de jongen,
En liep naar huis met groot geschrei.
Uw vader kent zeer vele zaken ;
En zegt hij : « Jongen, doe d it niet ! »
Nees dan gehoorzaam, beste vriendje,
Wilt gij niet varen zooals Piet.
J. A. VAN DROOGENBROECK.
Zonnestralen.

3i. De Rupsennesten.
Een man had een jeugdig fruitboomken in zijnen hof staan.
Met het begin der lente bemerkte hij, dat er hier en daar
een rupsennest aanhing, en hij zei aan zijnen zoon : « Breek
die rupsennesten zonder uitstel of ; op dit oogenblik kunt
gij dat schadelijk ongedierte nog met kleine moeite uitroeien. »
Maar de zoon dacht in zijn eigen : morgen of overmorgen is
het nog tijd genoeg ; — en hij ging spelen. Nu, een paar dagen
naderhand, viel hem het bevel van zijnen vader in ; maar
zie, de rupsen waren uit de nesten gekropen ; zij hadden
zich op het gansche boomken neergezet, en met bloem en
blad vernielden zij ook de hoop van veel fruit te zien rijpen.

— 40 —

Kind lief, dat boomken zijt gij ; die rupsen verbeelden uwe
booze neigingen en gewoonten ; roei ze bij tijd uit ; vertoef
niet, want anders worden zij al sterker en sterker, en zij
vernielen ook de schoonste hoop en uwe zaligste vreugden.
,.

32. Doe gij aan andren niet
Wat gij niet wilt dat u geschied'.
Gij toont u zelden goed, beleefd en welgezind ;
Men hoort u nooit dan zure en bitse woorden spreken ;
Gij ziet zoo diep en scherp in andermans gebreken, —
En gij verwondert u, dat niemand u bemint !
S. M. CONINCKX (1750-1839).

33. Het Liedje van den Liereman. (1)
Brave lieden, wilt me aanhooren !
'k Ben een arme liereman,
Die geen ander ambacht kan,
En tot zingen werd geboren.
'k Zag wel tijdig in 't verschiet
Mij van elke gunst verstooten ;
Maar het noodlot had besloten,
En ik kreeg de gaaf van 't lied.
'k Zat van mijne kinderjaren
Ach ! zoo zorgeloos en blij,
Met het speeltuig aan mijn zij ;
'k Roerde stout aan al de snaren,
En als trotschheid mij verstiet,
Of verbastring mij dorst hoonen,
Stemde ik daverende tonen,
En ik zong een krachtig lied.
Luid de waarheid op to zingen
Met een vaderlandsch gevoel,
Bleef op aard' mijn eenig doel ;
Zag ik mij daarom verdringen,
(1) Th. van Ryswyck verhaalt hier zijnen eigenen bekrompen toestand.
Z. Versiagen der Vlaamsche Academie, 1890, IA. 207.
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Huichlen kon ik &liter niet ;
Velen heeft er 't goud bewogen,
Maar, bezit ik geen vermogen,
Ik bezit de gaaf van 't lied.
'k Zal aan 't lot niet eens verwijten,
Dat het een te zwaren last
Op mijn schoudren heeft getast ;
Ik weet in de lip te bijten,
Waar 't de drang des noods gebiedt ;
En wat stormen rond mij joegen,
Ik vond vrijheid en genoegen
In het stemmen van mijn lied.
'k Heb een gade met drie kleinen ;
Needrig is mijn huisgezin,
Waar ik 't schraal bestaan voor win ;
Doch ik ruil mijn refereinen
Voor geen gevel van graniet ;
't Zingens blijft mijn taak op aarde,
Schoon mij 't nimmer schatten baarde ;
En mijn leven is mijn lied.
Zijn dan eens door later neven,
Als ik, arme liereman,
Langer niet meer zingen kan,
Mijne liedren aangeheven,
Waar m' (1) elkaar den roomer biedt,
Dan licht zal m' ook onder 't drinken,
Wel eens voor den zanger klinken
Van zoo menig vroolijk lied.
TH. VAN RYSWYCK (181 I -1849) •
Volledige werken. Antwerpen, 1865.

34. De Koning en het Koningsken der Vogelen.
De vogels hielden eens eenen plechtigen landdag, waarop
moest beslist worden, wie van hen over het pluimgedierte
den sonepter zwaaien zou. Men kwam overeen dat hij, die
hoogst ten hemel op kon vliegen, de kroon zou spannen.
(1) In verzen mag m' voor men geschreven worden.

De arend, breed gevleugeld en fel gespierd, schoot al de
mededingers voorbij. Maar als hij daar nu in al zijne glorie
en majesteit in de hoogste lucht hing te zweven, hoorde hij
eensklaps boven zich eene fine stem « victotie victorie »
roepen. Het was het vogelken, dat wij nu het koningsken
noemen, maar toen heette het nog zoo niet. — Hoe was het
zoo hoog geraakt, hooger dan al de andere vogels ? — Het
had zich op den rug van den arend gezet, die ertneé
opgestegen was zonder het te voelen, en toen de arend niet
hooger meer kon, was het oolijk ding maar eerst beginnen
te vliegen.
Als de landdag nu uitspraak moest doen, werd zulks niet
voor geldig aanveerd, en de kroon werd den arend toegestemd.
Ondertusschen zat onze. kleine guit al op zijne houtmijt, van
waar hij het verlies van zijn proces met zulk een boertig
liedje begroette, dat gansch de vergadering in eenen luiden
schaterlach uitberstte. DE arend zelf geraakte in zijne goede
luim, en daar hij nu met macht bekleed was en voor gansch
zijn yolk het woord mocht voeren, sprak hij :c Ik ben
koning en zal het blijven. Edoch, gij daar, koddig ding, zult
in 't vervolg der eeuwen KONINGSKEN heeten.
J.-B. 'MARTENS.
Wetenschappelijke Volksvoordrachten, Sint-Niklaas, 1878.

35. Zaterdagavond.
't Was op een zaterdagavond,
En moeder zat gereed,
Gereed om ons te wasschen,
Lijk ze alle weken deed.
Zij zat daar bij het kuipken,
Wij waren nog zoo kleen ! —
Van 't minste tot het oudste,
Zij waschte ons een voor een.
En moeder zong een liedje
Uit Karen kindertijd :
« 't Zal morgen zondag wezen,
Als ge allen brave zijt. »

---
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37. Praters.
Wiens tong een lange reeks van woorden samenrijgt,
Heeft dikwijls min verstand dan hij die stille zwijgt ;
Een welgehersend hoofd zal luistren, weinig praten :
Men vindt den meesten klank bij de allerleegste vaten.
J. DE REGT (t 1715).

38. Het Schrijverke (1).
0 krinklende winklende (2) waterding
Met 't zwarte kabotseken (3) aan,
Wat zie ik toch geren uw kopke flink
Al schrijven (4) op 't waterke gaan
Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel,
Al zie 'k u noch arrem noch been ;
(1) De wetenschappelijke naam in 't Lat. is Cyrinus natans, K een zwart
blinkend keverken, dat bij schoon weder allerlei wentelende kringen
boven het water beschrijft. H. Conscience, Eenige Bladzijden uit het
Bock der Natuur, VII° hoofdstuk. — (2) Vergelijk met het bijw. krinkelewinkel. Zie Schuermans' Algemeen Vlaamsch Idioticon, Leuven, 1870.
—(3)Kabotsek,
verkleinw. Kabotse of kabutse, met klemt. op but, is eig.
hetzelfde als kapuits, ka(r)poets, dat Kramers vertaalt door bonnet
fourre pour l'hiver, capuce ; — in 't alg, muts, pet of klak. Fr. casquette,
bonnet phrygien, calotte grecque. — 't Is ook, gelijk in 't vets van
G. Gezelle, een kruinmutsje, klein plat lapje in leder of lak en, zonder
klip of rand, en doorgaans enkel den schedel bedekkende, Fr. calotte.
Zie de Bo 's Westvlaamsch Idioticon. Brugge, 1873. Het komt van botse,
poise, Brabantsch en Antwerpsch pots, met het voegsel ka, dat, evenals
het Fr. “ prdfixe pdjorarif ca (Z. Littrd, Dict. de la langue franfaise,
Paris, 1879, aan ca, capendu, etc.), en ook gelijk onze Vlaamsche voorvoegsels wan en mis, eene min gunstige beteekenis aan het woord geeft.
— (4) Eene kenmerkende bijzonderheid der Westbrabantsche (111erchterri,
Assche, Hal en omstreken), Vlaandersche, vooral Westvl. gewestspraak
is het stellen van de onbepaalde wijs achter al, waar de overige
Nederlanders het deelwoord zetten : al schrijven, al krinkelen, al
spelen, enz. (al schrijvende, al krinkelende, al spelende). K Ook bij
vroegere Vlaamsche en Brabantsche schrijvers komt de zegswijze in dien
worm menigmaal voor, als bij Houwaert..... Zie Woordenboek der Nederlandsche taal, 1I, 75 — Al spelen is voor al spelene, eertijds al spelenne,
waarvan (nn
nd) al spelende. Lat. in ludendo spelene, spelende, is de
ablativus (Gerundif) van 1. spelen, 2. spelens, 3. spelene.
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Gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel,
Al zie 'k u geene oogen, geen een.
Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn ?
Verklaart het en zeg het mij, toe !
Wat zijt gij toch, blinkende knopje fijn,
Dat nimmer van schrijven zijt moe ?
Gij loopt over 't spiegelend water klaar,
En 't water niet meer en (1) verroert
Dan of het een gladdige windje waar',
Dat stille over 't waterke voert.
0 schrijverkes, schrijverkes, zegt mij dan, —
Met twintigen zijt gij en meer,
En is er geen een die 't mij zeggen kan ? —
Wat schrijft en wat schrijft gij zoo zeer ?
Gij schrijft, en 't en staat in het water niet,
Gij schrijft, en 't is uit en 't is weg ;
Geen Christen en weet er wat dat bediedt :
Och, schrijverke, zeg het mij, zeg !
Zijn 't visselkes (2) daar ge van schrijven moet ?
Zijn 't kruidekes daar ge van schrijft ?
Zijn 't keikes of bladjes of bloemkes zoet,
Of 't water, waarop dat ge drijft ?
Zijn 't vogelkes, kwietlende (3) klachtgepiep,
Of is het het blauwe gewelf,
Dat onder en boven u blinkt, zoo diep,
Of is het u, schrijverke, zelf ?
En 't krinklende winklende waterding,
Met 't zwarte kapoteken (4) aan,
Het stelde en het rechtte zijne oorkes flink,
En 't bleef daar een stondeke staan :
(1) En, ontkennend woordje dat “ krielt bij al onze vorige schrijvers
en nog in vollen bloei is in de volkstaal, doch altijd vergezeld van een
ander negatief woord als niemand, niet, nergens, geen, enz., behalve in
'1c en doe, 'k en zal, 'k en zou, enz . (de Bo). — (2) Visselke of visschelken,
verkleinw. voor vischken. — (3) Kwietelen of kwijtelen, hetzelfde als
kwedelen, kweélen (Fr. gazouiller). — (4) Verkleinw. van kapoot of kapot,
Fr. capote ; van 't Latijn - capere (omvangen, bedekken), evenals ons
kap, kaproen, kapel, enz. en de Fransche woorden cape, crape en zijn
verkleinw. chapeau, chaperon, chapelle, capuchon, en andere.
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« Wij schrijven, » zoo sprak het, « al krinklen of
Hetgene onze Meester, weleer,
Ons makend en leerend, te schrijven gaf,
ten lesse, niet min nochte meer ;
Wij schrijven, en kunt gij die lesse toch
Niet lezen, en zijt gij zoo bot ?
Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog
Den heiligen Name van God »
GUIDO GEZELLE.
Picktoefeningen. Leuven, bij K. Fontein, 1878.

39. Naald en Kam.

Hoor, wat mij iemand verhaalde — van eene naalde : 1k had
eene fijne, reine, — allerliefste kleine gladde, slanke, — nette,
blanke, — aardige, vaardige, — flinke, spitsige, doch niet
bitsige, — meid, — sterk, voor alle werk bereid ; — sierlijk, —
manierlijk, — bestendig, — behendig, — uit en in glippende, —
bier en daar wippende, — alles met vlijt bestrikkende, — en op
korten tijd schikkende, — die alles spaarde, — vergaarde,
niets verkwistte ; — overal stak
bewaarde ; — nimmer miste,
en stikte, — bij welke nooit brak, wat ze flikte. —

Luister naar wat ik vernam — van eenen kam Ik zag onlangs
een sterk knaapje, stug en vlug als een aapje, — met leden
fijn, rank — en slank, als elpenbeen zoo blank — De rekel,
— met tanden scherp als eene hekel, — had tegen ieder eenen
ekel ; — elkeen vloog hij in het haar. — Hij kende noch vrees
noch vaar : — jongen wilde hij bij de lokken rukken, — ouden,
den baard plukken. Hij hield van smukken, — poetsen en
sieren, wilde door wouden loopen en zwieren, — en was niet
hij brak door dun en dik,
eens bang den weg te verlieren ;
— strop en strik, — droog en nat — en wat hem tegenstreefde
streek hij plat.
JAN FERGUUT.
Mukumen en Ghaz qen. (Nieuwe uitgaafi . Roeselare, bij de Seyn, 1887.

— 48 —
4o. De Bie.
De kleine bie,
De kleine bie, wat mag
Ze toch den ganschen dag
Verrichten ?... Zie,
Ze sluipt
En kruipt
De korven uit, zoodra de zonne klimt
En glimt ;
Ze dommelt
En schommelt,
Ze vliegt
En wiegt,
Ze ruischt
En kruist,
Terwijl de vlieten vloeien,
Terwijl de bloemen bloeien,
Terwijl de vogel speelt
En kweelt...
De kleine bie, de kleine bie, wat mag
Ze toch den ganschen dag
Verrichten ?...
Ze zoekt en gaárt, kind ;
Ze zorgt en spaart, kind,
Terwijl ze bromt :
« Wie geerne rustdag houdt,
Wanneer hij werken moet, dien rouwt
De luiheid, als de winter komt.
THEODOOR SEVENS.
Kindergedichten. Gent, bij Stephan, 1884.

41. Het waar Geluk.
Daar is geen waar geluk, zoolang wij bier beneOn
In dpizend kronkelwegen dwalen,
Dan op het deugdenpad alleen !
Die 't elders zoeken gaan, geen twijfel of zij falen :
Men kan dit niet genoeg herhalen.
S. M. CONINCKX (1750-1839).
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42, Die kwaad gedaan heeft, kan niet gerust leven.
Eens heb ik eene slechte daad begaan. Ik zal het nooit
vergeten. Ik schaam mij haast om het nu te vertellen. Maar
ik kan het niet zwijgen ; ik moet u, mijne lieve kinderen,
waarschouwen.
Mijn vader had eenen knecht, die Jan heette. Vader meende,
dat Jan niet eerlijk was, en daarom legde hij eenige centen
in een hoeksken, om te zien, of Jan die ook wegnemen zoude.
Jan nam die centen niet weg, en — toch waren zij verdwenen.
Door Wien ? ach ! ik durf het bijna niet zeggen... Ik nam
ik ze weg...
Dat was slecht van mij, zeer slecht, en onvoorzichtig ook.
Vader meende, dat Jan die centen had weggenomen, en joeg
den jongen de deur uit.
Die arme Jan ! wie maakte hem zoo ongelukkig ! Ach —
ik,
ik maakte Jan zoo ongelukkig !
Ik was in den grootsten angst van de wereld. Had ik het
aan vader maar gezegd ! Doch daartoe ontbrak mij de moed.
Ik wenschte, dat het van zelf zou uitkomen, en ik vreesde
er tegelijk voor. Nergens had ik rust of duur. Het zal zeker
eens gekend zijn... dacht ik, en hoe dan ?... Zoo dikwijls
ik den naam van Jan maar hoorde noemen, was het, alsof
mij koud water over den rug liep. En als hij mij tegenkwam,
durfde ik hem niet bezien,
Nu is het al lang geleden. Vader heeft ontdekt, dat ik —
en niet Jan — de dief ben geweest. Ik heb mijne straf
ontvangen. Vader en Jan hebben het mij beiden vergeven.
En evenwel schaam ik mij nog altoos, als Jan mij tegenkomt.
Zoo ongelukkig maakt men zich, als men kwaad doet.
4, 4,

Doet
Het goed !
Laat
Het kwaad !
W. BILDERDIJK (1756-1831).
Spreu ken .
Bloeml.

Deel. 4.
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43. Der Bloemen Leven.

Hoe lief zijn de bloemen in veld en in gaard,
Wen de aarde in haar lentekleed prijkt !
Hoe prachtig zijn kleuren aan kleuren gepaard !
Hoe kwistig met geuren verrijkt !
Maar broos is hun weefsel en vluchtig hun dour ;
Want kort is het leven der bloem ;
0 ja, zij verblijden het hert voor een uur,
En weg is hun geur en hun roem.
Hier eene om haar schittrende schoonheid geplukt,
Verliest al haar schoonheid zoo ras ;
Daar een, door de zeis van den stengel gerukt,
Valt neer en verdroogt in het gras.
Doch sommige bloemen verwelken alleen,
Als lente den zomer ontvlucht :
En voert ook dan lente hun bloesemen heen,
Zoo dragen zij duurzame vrucht.
Die bloemen, o kind ! zijn het beeld van uw jeugd :
De jeugd is zoo broos en zoo kort !
Haar tooi is de geur en de schoonheid der deugd ;
Het kwaad heeft ze spoedig verdord.
Waak op dus, o kind ! eer een nijdige hand
Voorbarig in 't bloeien u krenkt ;
Zoo blijft gij een bloem in Gods gaarde geplant,
Die God ook haar vruchten eens schenkt !
S. DAEMS..
(Naar het Engelsch).
Deugd en Vreugd. Herenthals, 1877.

44 . God.

I.
Het was weer Mei geworden, en vader zei 's avonds tot
zijne twee kinderen : « Vriendjes, zijt morgen vroeg to been ;
wij gaan sa.men op den heuvel de zonne zien opgaan. »
En bij het eerste morgenkrieken sprongen de kleinen het bed
uit, en zij gingen met vader en moeder naar den heuvel. Al
wandelende door de weiden, zagen zij hun langs alle kanten,

tusschen het donkere groen, de hel gespikkelde bloemekens
toelachen, en aan ieder graspijlken hong een diamanten
dauwdruppel. Verder heen prijkten de takken der boomen
vol bloesems, en van alle zijden klommen de welriekendste
geuren op. Het gezelschap stapte door het heesterboschken,
en rechts en links, uit het frischgroene loover, weergalmde
het betooverend morgenlied der vogelen. Toen de kleinen den
heuvel bereikt hadden, zagen zij den kant des hemels waar
de ouders heen blikten, met een stralenden zoom omkranst,
en de kleine wolkjes, die voorbijschoven, glansten als waren
zij gesmolten goud. Terwijl de kinderen, in diepe verbazing,
dat grootsche tafereel bewonderen, zie, daar verheft zich
eene gouden schijf van achter den berg, en in onbeschrijfelijke pracht daagt de zon op voor hunne oogen. Met innige
ontroering hielden vader en moeder de handen gevouwen
omhoog, en wendden hunne blikken ten hemel : « God ! »
spraken zij, « wat is uwe schepping toch heerlijk ! » En de
kleinen zagen hen doende, en zij ook vouwden hunne handen
tegader, en schouwden naar het schoone hemelgewelf. Toen
trokken de ouders de kinderen tot zich, en vader zei hun :
« Daarboven in den hemel is God, die zon en maan en
sterren schiep, en ze door het blauwe uitspansel voert ;
bergen en stroomen, veld en zee heeft hij ook gemaakt : hemel
en aarde zijn het werk zijner handen. God is de Schepter van
het heelal 1 »

2.
't Was ten halve in den zomer, en uit den hoogen hemel
schoot de zon hare heetste stralen over het aardrijk neder.
Vader en Karel waren in het opene veld, en de jongen kloeg
bitter over de stikkende hitte van den dag. Als de brave man
dat hoorde, nam hij zijnen zoon bij de hand, en ging met
hem naar eenen graanakker : « Hoor », zegde hij hem, « hoe
het bier kraakt in het ronde ! » Karel luisterde : « Maar,
vader, » vroeg hij, « wat zit er dan in die graanhalmen ? »
— « Wel », antwoordde deze, « 't is de hitte der zon die het
koren in de aren doet hard worden ; zoo rijpt onder dien
blakenden gloed het voedsel der menschen. Ginder op de wei
wordt ondertusschen het malsche gras geurig hoof, hetwelk
naderhand in den winter het vee moet in het leven houden, en
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wat verder op die hooge boomen in den hof, worden de
kerzen rood en zoet onder de weldoende warmte der zonnestralen. » — « Doch », antwoordde Karel, « het gewas op
gene helling verwelkt teenemaal, en de grond is zoo hard en
droog dat hij openberst. » Maar middelerwij1 stegen zwarte
wolken aan den gezichteinder op, en vader en zoon spoedden
terug naar hunne woning. Kort daarna brak het onweer
los ; de regen plaste bij stroomen neer, bliksemflitsen doorkruisten de lucht, en met verveerlijk gerommel rolde de donder
door de hemelruimte. Tegen avond echter was alles opgeklaard,
en vol blijdschap kwam Karel uit den hof geloopen ; hij kola
niet genoeg vertellen, hoe er nu al de planten frisch en
levendig uitzagen. Dat nam vader te baat : « Erkent gij nu ))
sprak hij, « hoe machtig en wijs de goede God is ? Hij geett
aan de zon de noodige kracht om de vruchten te doen rijpen ;
vol ontzag rolt zijn donder door de wolken, en intusschen
wordt al wat op het veld staat, verkwikt en verlevendigd.
Zoo zendt God altijd regen en zonneschijn waar het noodig is. »

3.
Nu was de herfst met zijne vruchten en vermaken daar.
Als vader en moeder met Bertha en Karel door het veld
gingen, zagen zij er mannen en vrouwen en kinderen, en
allemaal waren die om ter meeste bezig met oogsten. De
rijke boer voerde zijn graan op eenen wagen naar huis ;
wat verder stond een andere die zijnen welriekenden klaver
maaide, en tot zelfs de arme buurman was volop aan het
werk, stak met blijdschap zijne aardappelen uit en vulde
er zijne zakken mee. De velden van den boozen landbouwer
oak, die toch nooit voor iemand een goed woord over had, die
nooit eenen arme wat verkwikking jonde, waren niettemin
rijkelijk met vruchten gezegend. Toen sprak de vader : « Al
die vruchten. laat God voor de menschen wassen ; zon en
regen zendt hij over den akker des braven en over dien des
boozen ; alien menschen schenkt hij het noodige voor het levee ;
als een vader voor zijne kinderen, zorgt God voor eenieder
van ons ; daarom ook is het met reden, dat men van Hem
zegt : God is de Vader oiler rnenschen, en alle menschen zijn zijne
kinderen ! »
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4.
't Was avond, en de kinderen bewonderden het glanzende
avondrood. Toen vroeg Bertha aan vader : « Maar, waar
is nu de zon henen ? » En vader antwoordde : « Zij is verre,
verre achter de bergen en zean, en zij schijnt nu als morgenzon
in een afgelegen land. » — « En wonen daar ook menschen ? »
vroeg Karel. — « Voorzeker, » hernam vader ; « doch zij zien
er meestendeels anders nit dan wij : daar vindt men menschen
die bruin of zwart zijn van vel. » — En Bertha ging voort :
« En draagt God ook zorg voor die menschen ? » — « Zonder
twijfel, » sprak vader ; « hij laat daar zoo wel zijne zon
schijnen, en geeft er de velden zoowel regen als bier. » —
Toen zei Karel : « Maar, vader, God is toch ginder boven
ons ; hij kan dan die lieden in die verre streken ook zien ? »
— « Kinderen, » antwoordde de brave man, « God ziet uit
zijnen hemel over al de landen, en in al die landen ziet hij
al de menschen ; hij ziet op dezen oogenblik mij en u, en
terzelfder tijd ook ouders en kinderen, die achter gene verre
zeeen wonen ; hij hoort alles wat de menschen zeggen, en
zelfs weet hij wat zij inwendig denken : God is overal tegenwoordig ; God is alwetend ; alien nood Kent hij, en hij kan ons in alle
ongeval helten. »

45. Mijn Hond.
Mijn hond is een plezante gast ;
Hij springt, hij danst, hij jankt, hij bast,
Hij kwispelsteert, hij loopt in 't rond,
Hij kruipt en rolt zich op den grond.
Zeg ik hem : « Hier ! » hij komt bij mij ;
« Voort ! » zeg ik, en op een, twee, drij
Is hij de deur uit, op den stoep,
En wacht tot ik hem binnenroep.
Leg ik hem : « Koes ! » hij legt zich neer ;
Zeg ik hem : « Wsst I » hij recht zich weer ;
« Fiks ! » roep ik, — en dan staat hij daar,
juist als een aapje, flink en klaar.
— Als ik naar school ga, komt hij mee
Tot in den gang, en keert gedwee
Terug ; maar als de klas is uit,
Zit onze hond al voor de ruit
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Op schildwacht ; ziet hij mij, dan : raf !
Hij wipt in eens het kussen of
En komt mij tegen op 'nen draf
Met blij geblaf.
Doch, als hij mij aan 't schrijven ziet,
Dan heeft het goede beest verdriet,
Omdat hij mij niet helpen kan.
— Hij kent ja, niemendal ervan. - Maar is de pen ter zij gelegd,
En heb ik hem eens « Mol ! » gezegd,
Dan moest ge zien wat gang hij gaat,
Hoe hij met zijnen pluimsteert slaat
En vlug voorop loopt naar de straat !
De vriendschap van het lieve dier
Verschaft mij waarlijk veel plezier.
— Daarom bemin ik mijnen hond ;
Ik houd hem zuiver en gezond ;
Ik maak hem een fatsoenlijk nest
En zorg voor eten in zijn test.
— Soms krijgt hij een stuk boterham,
Dan zegt dit lief kapoentje... ham !
J. A. VAN DROOGENBROECK.
Z (inn estralen.

46. Gevolgen der Ongehoorzaamheid.
Jakob was een wakkere knaap, maar hij had een groot,
ja, een leelijk gebrek. Pas had vader, moeder of leermeester
hem iets verboden, of eenen oogenblik daarna was de jongen
het vergeten, en dan deed hij het toch. Hij wou daarenboven
altijd eerst de reden kennen, waarom men hem 't eene of
't andere belette, en gij verstaat toch ook, dat men dit meestal
aan de kinderen niet kan wijs maken.
Luister hoe hij er meé voer : Zekeren dag was hij op weg
naar de school, en het had juist den nacht to voren fel
gevrozen. Bij het weggaan had zijn vader nog geroepen :
« Jakob, en ga vandaag op het ijs niet ! »
Maar dat verbod van vader ging bij Jakob de eene oor in
en de andere uit ; kwalijk was hij aan den vijver gekomen,
die maar met dun ijs toelag, of de knaap was de vaderlijke
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vermaning kwijt, en hij er op ! Dit had vader van verre
nagezien, en toen hij het gevaar bemerkte waarin Jakob
verkeerde, riep hij vol ontsteltenis en zoo luid hij kon ;
« Jakob ! Jakob ! seffens van 't ijs »
Jakob hoorde vader roepen, maar in plaats van er op
staanden voet naar te luisteren, bleef hij op het krakende ijs
staan, en antwoordde : « Ei ! waarom dan vader ? » Vader
wou hem de oorzaak zeggen, maar op eens brak het ijs ;
Jakob zonk naar onder, en verdronk er ellendig. Oordeelt
thans over de wanhopige droefheid der arme ouders I

47. Praten zijn geene Oorden,
of het Uurwerk en de Zonnewijzer.
Aan den overvloed van woorden
Is 't verstand toch niet gehecht ;
Immers : traten zijn geene oorden
Heeft het spreekwoord lang gezegd.
Eenmaal zag, bij mistig weder,
De horlogie, nevens haar,
Eenen stillen zonnewijzer :
« Zie dan, vriendje I zijt gij daar !
Sprak zij met een spottend wezen.
« En gij zegt nog niemendal ?
« Kloek aan laat u toch eens hooren ;
Zeg mij eens, wat uur is 't al ? »
— « 'k Weet niet, » zei de zonnewijzer.
— « Wie had dit gepeisd van u I
« Hoe, ge kunt mij 't uur niet zeggen ?
« Wat een antwoord is dat nu ? »
0 1 » zegt hij — « ik kan niet wijzen,
—
« Zoo de zon mij niet bestraalt ;
• 'k Wacht, om u het uur te zeggen,
« Tot zij schijnt op mijne naald... »
«
Wacht al aan, » — sprak ons horlogie
« Morgen kunt ge er nog wel staan !
Ik heb met de zon geen zaken,
« Om mijne uren rond te gaan.
« Als men mij heeft opgewonden,

« Na een dag of acht of tien,
« Laat men vrij mijn werk betijen
« Zonder er naar om te zien.
« Ook kan ik gerust hier spreken,
« Wijl gij weder zwijgen moet ;
« Want bij zonneschijn of regen,
« Gaan mijn wijzers altijd goed.
« 't Zij bij avond, 't zij bij morgen,
« Als men 't uur maar weten wil,
« Kan ik iedereen het zeggen :
« Hoor ! hier is 't weeral ! zwijg stil
« Tang!... tang !... tang !... tang !... juist vier uren
« Ha ! dat is altijd van pas !... »
Doch, terwijl nu ons horlogie
Daar zoo fel aan 't praten was,
Kwam in eens de zon te schijnen,
Wijl een wolksken zich ontgaf,
En zond een van hare stralen
Op den zonnewijzer af.
Deze, door dit licht getroffen,
Wees vier uren en drij kwaart,
En, verzekerd van zijn stukken :
« Uurwerk » — sprak hij heel bedaard,
« Gij moet opgewonden worden !
• Loop maar gauw, want gij zijt mis ;
« Wil zoo haastig niet meer spreken,
« Als men vraagt wat uur het is ;
« Gij beroemde u dat ge aan ieder
« D uren altijd zeggen zoudt ;
« Maar hij zou zijn broek wel scheuren,
« Die zich op uw woord betrouwt.
« Als de zon mij niet komt lichten,
« Zeg ik vrij : ik weet het niet.
« Wil voortaan ook maar beslissen,
« Als gij goed uit de oogen ziet.
« Eerst gepeinsd, en dan gesproken,
« Is voorwaar het fijn van 't spel.
« Doe gelijk de wijze mannen :
Zeg niet veel, maar zeg het wel. »
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48. Kinderen, draagt zorg voor uwe gezondheid!
Kinderen denken heel zelden na, wat een groot goed de
gezondheid is ; zij weten niet, hoe gemakkelijk men haar
nadeel doet, hoe snel men zich eene ziekte, ja de dood zelve
op het lijf haalt. Wat zijn er velen, die van kindsbeen af
hunne gezondheid ten onder brengen ! Groot is het getal van
hen die, door hunne eigene fout, kreupele, ellendige menschen
zijn, of zelfs vroegtijdig de dood tegemoetgaan. Het liegt
veelal aan hunne onachtzaamheid ! God legt ons op, zooveel
mogelijk gezondheid en leven te bezorgen. En geen wonder :
een kranke mensch kan immers zooveel goeds en nuttigs niet
verrichten, als iemand die wel te pas is. Het ware dan eene
oprecht zware zonde, moesten wij ons leven verkorten uit
lichtzinnigheid.
Wilt gij dus, mijn kind, uwe voorzorgen nemen tegen ziekten
en pijnen, wilt gij doen wat gij voor God schuldig zijt te
doen, neem dan acht op de volgende raadgevingen :
A. Verblijf, zooveel als 't mogelijk is, in reine en gezonde
lucht.
B. Als gij spijs of drank nut, zij dan matig : de onmatigheid
heeft aan velen de dood veroorzaakt. Eet geen onrijp fruit ,
dat brengt immers menige ziekte voort. Eet van geene bezien,
kruid of 't is eender van welke gewassen, die gij niet en kent :
men vindt er vergiftige onder. Drink nooit als gij bezweet en
verhit zijt ; gij zoudt gemakkelijk uwe eigene dood kunnen
drinken. Vergeet ook niet, dat alle sterke dranken voor kinderen schadelijk zijn : zoo is , bij voorbeeld , jenever voor
hen een vergif.
C. Leg uwe kleederen niet aanstonds af, als gij zweet ;
verkoel u stillekens aan, en niet in eens. In de lente en in
den herfst, als de dagen warm zijn, doch de nachten maar
killig, pas dan op, dat ge u zelven bij vroegen morgen of laten
avond aan de koude niet blootstelt.
D. Zie wel toe, dat ge uwe tanden noch uwe oogen bederft :
zijn zij eenmaal bedorven, dan kunt ge er u niet meer in
verhelpen, en tand- en oogpijn zijn schrikkelijke pijnen. —
Hoe bederft men zijne tanden ? Als men zoete snoeperijen,
warm brood, te heete of te koude spijzen eet ; als men seffens
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achter heete spijzen drinkt, als men zijnen mond niet zuiver
houdt, en hem niet bij tijds met frisch water spoelt, eindelijk
als men op te harde dingen bijt. — Men bederft zijne oogen,
als men ze niet rein houdt, noch ze dikwijls genoeg met
frisch water wascht ; als men recht naar de zon opkijkt, of
in de schemering, of bij een flikkerend lamplicht, of bij te
hel zonnelicht leest, naait, enz....
E. Houd den geneesheer in achting, en volg nauwkeurig
zijne voorschriften ; God schonk hem de noodige wetenschap,
om er de zieken mee te helpen. God schiep ook de geneesmiddelen, en een verstandig man heeft- daar geenen schrik
voor.
F. Als u iets schilt, zeg het dan seffens aan wader of moeder :
in den beginne is het dikwijls gemakkelijk te verhelpen ; maar
stelt gij altijd uit om iets te zeggen, ja, dan verergert de
kwaal, en menigwerf gebeurt het, dat er later niets meer
aan te doen is.
G. Vrees God en mijd het kwaad : wees zeker, dat gij dan
goed zult varen zoo naar lichaam als naar ziel. Die een gerust
geweten bezit, kan vroolijk en goed geluimd zijn, en gij
weet, dat een vroolijk gemoed eenen bloeienden ouderdom
tot gevolg heeft.

• 49. De Leeuw en de Mug.
« Weg, dwergje 1 weg ! verachtelijk gespuis der aarde 1 ))
Zoo sprak de leeuw het mugjen aan,
Dat stout den oorlog hem verklaarde.
» Verban, » zegt het, « den dwazen waan,
» Dat mij uw eernaam zou doen beven !
» Ik dwing door mijne heerschappij
» Den os, die grooter is dan gij. »
Hiermede staken zij 't gekijf.
Fluks wordt de stormtoon aangeheven :
Het mugje valt den leeuw op 't lijf,
En bijt zijn ruwe huid zoo vinnig,
Dat hij, verwoed en als uitzinnig,
De lange manen schudt, den steert afgrijslijk krolt.
Elk oog schiet vlammen uit ; hij schuimbekt, briescht en grolt

Zoo forsch, dat daar omtrent de dieren zich verdringen,
Al sluipende in hun hol terug ;
En al die angst en schrik is 't werk van eene mug,
Van een wanschapen vlieg... die toch kan vorsten dwingen
De leeuw, wiens woede rijst ten top,
Kneust ijselijk zich zelf den kop,
En, ondanks zijnen muil en klauwen,
Hij durft zich verder niet vertrouwen ;
Hij wijkt, bebloed en gansch ontsteld,
Met oneer en verlies uit 't veld.
Het mugje, op 't hoogst verblijd, gaat thans alom vertellen
Zijn zege aan zijne luchtgezellen ;
't Ontmoet op zijnen weg de web van eene spin,
En vindt er 't einde van zijn vreugd en Leven in.
Dit moet u tot een les verstrekken :
De kleinste vijand baart al dikwijls 't grootste kwaad ;
En, die zich eenmaal wist aan zwaar gevaar te onttrekken,
Weet niet of hij niet eens in mindren nood vergaat.
H. J. RENIER (1795-1859).

Fabelen . Kortrijk, bij Beyaert, 1583.

5o. Eene harde les wel beloond.
Eens dat Keizer Karel V in 't Zonienbosch op jacht was,
geraakte hij alleen in eene geringe hut Hij stond scherp van
tand, waarom hij aan den Boer vroeg, of hij niets ten beste
had. De hoer had niet veel zin om zich te verklappen ;
maar zijn wijf (I), die in Karel meer goeds dan kwaads zag,
gaf heuren man eenen wenk, en bracht een goed stuk wildverkenvleesch op tafel, terwijl de Boer zijnen gast verzocht
aan Been' mensch van den buit te spreken. Daar de Boer
en zijn wijf ineeaten, en slecht voorzien waren van tafelgereedschap, haalde Karel eenen lierenaar (2) uit zijnen zak,
en at een stuk uit de vuist, Als hij verzadigd was, knipte
(1) In 't Hoogduitsch Weib, in 't Engelsch wife (spreek uit als 'tVlaamsch
wijf) : het heeft daar de min beleefde beteekenis niet, die men er in
eenige onzer streken aan hecht. — (2) Klein toevouwend mes met houten
steel, dat veel te Lier gemaakt wordt.
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hij zijn mes toe, en ging het juist terug in zijnen zak steken,
wanneer de boer, die op al de handelingen van den vreemde
gelet had, met zijn mes hem zoo duchtig op de kneukels
sloeg, dat het bloed er uit sprong. « Het is hier 't gebruik,
kameraad, » zei de boer, « dat men God dankt, eer men
gereedschap (1) maakt om van tafel op to staan. »
« Dat is een goed gebruik, maar de berisping is wat grof, »
antwoordde Kare1.4
's Anderendaags werd de boer aan 't hof ontboden. « Kent
gij deze wonde ? » vroeg Karel, die daar in keizerlijk kostuum
stond. — De boer ontsteld viel op zijne knieen, en bad om
genade.
— Geene genade hebt gij vandoen, » sprak de Keizer ;
« ik maak u mijnen boschwachter, tot belooning uwer brave
gevoelens ; doch zij voortaan wat minder krachtig in uwen
lever. »
JAN FRANS WILLEMS (1793-1846).
Heerlijke en vroolijke daden van Keizer Karel.

5i. Het lustig Vinkje.
Ik ken een vinkje ;
't Zingt allerlei ;
't Zingt in den winter,
En in den Mei.
Slaat als de kwakkel :
Hoor !... Kwik — kwakkwik !
't Roept als de kikvorsch :
Hoor !... Rik — kik — kik !
i t Kraait als het haantje :
Hoor !... Koeklekoe I
't Huilt als de katuil (2) !
Oehoe — oehoe !

En loeit het osje :
Boeboe — boeboe !

En kirt het duifje :
Roekoe

roekoe !

(1) D. i. eer men zich gereedmaakt. De eigenlijke beteekenis van
dit woord is : werktuigen, huisraad, en ook, zooals acht regels hooger,
lepel, vork en mes. — (2) Eene soort van uil, die inzonderheid de bosschen
bewoont.
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En schreeuwt ons poesje :
Miauw — iniauw !

En klapt onze ekster :
Dag, vrouw ! — Dag, vrouw !

Mijn vinkje doet het
Hun alien na ;
En wilt gij lachen,
't Lacht : hahaha !
't Kwek — kwek van 't eendje
In poel en plas ;
't Blee
blee van 't schaapje
In 't groene gras ;
't Klok
klok van 't kipje
In huis en hof ;
't Kef — kef van Leeuwtje (I),
En Turks : bof !
bof !
Mijn vinkje doet het
Ook alles na ;
En lacht dan weder :
Naha I

Hoe heet dat vinkje ?
Hoor !... — Kwik — kwakkwik !
Dat kunstig vinkje
Heet juist
als Ix (2).
4 4

52. Hoe de brave zich wreekt !
Met mien takkenbos op den rug, bijna versteven van koude,
kwam Jozef, de oude visscher, uit het bladerlooze bosch
terug.
Hijgend wankelde hij op het besneeuwde pad het huis van
Herman, den jager, voorbij, en wilde over de brug naar zijne
woning wederkeeren, toen de jager woest uit zijne hut sprong
en riep :
(1) Leeuwtje en Turk : namen van honden. — (2) Met andere woorden :
Het vinkje draagt mijnen eigen naam, want ik zelf, de verteller,
ben dat kunstig vinkje, omdat ik, als een afgerichte geleerde vogel,
met mijne stem al de opgenoemde dieren weet na to bootsen.
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« Ho ! oude ! waar hebt gij dat hout gehaald ? Dat hout
is van u niet, dat hebt gij gestolen ! »
Jozef (verschrikt). Ik heb niets gestolen, jager !
Herman. Lieg niet, oude grijskop ! Gisteren heb ik hout
gekapt, ginds in het bosch ; daar heb gij het van genomen !
Hier daar mede !
Jozef. Neen, jager, ik heb het opgeraapt, takje voor takje ! )
Herman. Daar liegt gij, oude ! Geef hier !
Jozef. Zie slechts ! Het zijn niets dan doode takken, die
onder de boomen op den sneeuw verspreid lagers.
Herman. Gestolen hebt gij het ! Wat heb ik mij om uwe
leugens te bekommeren ?
Hij rukte den grijsaard woedend den takkenbos van den
rug, en wierp dien over de brug in het water. « Nu is de
strijd ten einde, » zeide hij met hoonend gelach, en ijlde
naar zijne woning. Jozef zag hem weemoedig na, en wierp
eenen treurigen blik ten Hemel.
Na eenige dagen werd de lucht warmer. Groote ijsschotsen
werden met geweld door den stroom afgevoerd ; zij stieten
tegen de brug, zoodat deze elken oogenblik dreigde in te
storten. Karel, Hermans zoon, was even uit de stad gekomen,
en stand bevend voor de brug. Verscheidene malen nam hij
het besluit om daarover te gaan, doch telkens keerde hij van
schrik terug. Wat zou hij doen ? Aan den anderen oever
blijven kon hij ook niet. Hij greep derhalve moed, liep over
de brug... doch nauwelijks had hij er eenige treden op
gedaan, of zij stortte met ijselijk gekraak in den vloed !
Radeloos stond de vader aan den oever. Jozef, die in de
nabijheid bezig was met zijne schuit te herstellen, beschouwde
dit ongeluk met diepe smert. Angstig schreeuwde de knaap
in den vloed. Hij was door eenen balk geklemd, en door
ijsschollen ingesloten ; de stroom rukte hem voort. Ontroostbaar liep de jager heen en weer, en wrong wanhopig de handen.
Wie kon denken dat de visscher hem redden zou ? De grijze
Jozef sprong moedig in zijne schuit, drong tusschen de schotsen
en balken door, redde den knaap uit het dreigendste gevaar,
en bracht hem gelukkig aan land bij zijnen vader.
« Hier breng ik uwen zoon terug ! » zeide hij op eenen
minzamen toon. « Hij is frisch en gezond, doch een weinig
verschrikt. »
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Herman durfde van schaamte de oogen niet opslaan, en
stolid lang sprakeloos voor den ouden man. « Vergeef mij,
edele grijsaard ! » sprak hij eindelijk, zeer geroerd en onder
eenen vloed van tranen, « vergeef mij mijn onbillijk gedrag »
« Wat moet ik u vergeven ? » hernam Jozef met een vriendelijk
gelaat « heb ik mij niet genoeg op u gewroken ? »
Herman.Dus was weldoen uwe wraak, beleedigde man ? ....
God ! wreekt de brave zich zoo !

53. Minnekepoes en Baron.
Aileen
Op eenen steen
Zit, stil en koes,
Minnekepoes,
En kijkt naar 't zonnelicht,
Dat zijne stralen richt
Viak in minnekepoes heur gezicht.
Zij knijpt de oogen dicht,
Lekt zich,
Rekt zich,
Strekt zich,
Legt zich,
Recht zich,
Krabt naar de vlooitjes,
Rapt en snapt naar strooitjes,
Of houdt de pootjes
Zeer mooitjes
Te zamen,
Gelijk de voorname damen,
Terwiji ze bedaard
Heuren staart
Bestaart,
Die langzaam heen- en wedervaart.
Nu spitst ze hare knevels
Net als de kater met de stevels,
Alsof zij ook eene geleersde kat
In hare familie had (1).
(1) Zinspeling op het kindersprookje, zoo geestig in verzen navertelLi
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Ei zoo fier
Is het dier !
Met wat plezier
Zit het hier
Te pronken
En te ronken !
Daar komt uit het huis,
Met veel gedruisch,
Gegrol en geblaf,
Baron, op een draf,
Recht op de kat af.
De hond
Loopt rond
En bast : « Horn hom ! »
Het katje keert zich om.
Hij blaft : « Boe boe ! »
De kat nijpt de oogen toe.
Baron zegt met een snauw :
a Hauw, hauw ! »
Het katje vraagt : « Miauw ! »
Baron tiert, raast :
Het katje blaast.
Baron kijkt woest :
Minnekepoes poest,
Kromt den rug
Als eene brug,
Houdt zich stug,
Wipt vlug
Baron op
Den kop,
Krolt, mauwt,
Krabt, krauwt,
Zoo vinnig en gauw,
Dat, bij iederen krauw,
door J. P. Heije. Dees is het in 't kort : In den tijd dat de beesten
spraken, was er eens eene kat, eenigste erfenis door eenen wader
aan zijnen kleinsten zoon nagelaten. Op hare vraag werd ze voorzien met een paar leerzen (stevels), en wist zich zoo slim en koen
te gedragen, dat, na vele wonderbare voorvallen, haar jonge in eester
door haar toedoen koning werd.

_ 65 —

Het bloed springt uit den muil,
En dat Baron, met gehuil,
Zich wentelt in stof en vuil.
Dit gaat al straffer en straffer ;
De blaffer
Wordt laffer en laffer.
Hij neemt de vlucht, met gejank,
Half blind en mank,
Zonder te zeggen : Dank !
Minnekepoes zit weer alleen
Op den steen.
Zij schijnt te vragen : « Waar is Baron heen ? »
J. A. VAN DROOGENBROECK.
Zonnestralen.

54. Daar is vader !
« Daar is vader ! » en aller oogen schitteren van genoegen,
'en de lichte kindervoetjes dansen van vreugd, en vurig verlangende aangezichten klemmen zich tegen de vensterruiten.
De kleine rozenlippen betwisten vaders eersten kus aan de
deur, en al het speelgoed ligt op de tafel, en de kinderen
spelen vrij, en het kleinste kind laat zijne kaakjes op vaders
schouder rusten, en Karel ontvangt bet beloofde geschenk
voor de goede noot, die hij uit de school heeft medegebracht,
en moeder ziet er zoo gelukkig uit, en het nieuws van den
dag word gepraat, en het avondmaal en de tijd gaan al te
ras voorbij naar ieders wensch ; want het is feest, nu « Vader
*
, daar is ».
4,
(Naar het Engelsch van Fanny Fern).
Stijl- en Letterkunde, door Frans Willeins. Antwerpen, bij van Os, 1881.

55. Waar is Moeder ? (1)
Herinnert ge u den tijd, geliefden,...
Dat nog een zelfde dak ons al ten wijk verstrekte,
Waaronder zorg en vlijt en liefde een hemel schiep ?
En dat een teedre stem ons elken morgen wekte,
Die ieder tot zijn taak of tot de bede riep ? —
(1) Getrokken uit een treurdicht, door den schrijver gericht tot zijne
i roeders en zusters.
Biscuit. 1". Deel. 5.
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Wij vlogen gansch den dag als vooglen op en neder,
Of peinsden over 't boek, of dartelden op 't gras ;
En bracht het middaguur of de avondstoel ons weder,
Bij 't oopnen van de deur vroeg elk, waar moeder was !
En ach ! wanneer ik thans een zuster of een broeder
Mag weerzien, schijnt het mij, als ik hun stemmen hoor,
Dat nog en mond en oog mij vragen : « Waar is moeder ? »
O dierbren ! zulk een vraag snijdt mij het herte door !
Waar onze moeder is ? Ach ! waar, waar zijn de zielen,
Die God in zijn genes tot 's aardrijks zegen schiep ?
Die als de morgendauw een stond hier nedervielen,
En die Hij eindlijk weer tot haar bestemming riep ?
Waar zijn zij die een rein en schuldloos leven leidden,
In weldoen doorgebracht, het oog op God gericht ;
Die voor een gansch gezin deze aard' met rozen spreidden,
En stierven met den glans der hoop in 't aangezicht ?
Waar is het vaderland der liefde ? Waar de bronnen
Der deugden, die heur hert ons toonde in heldren schijn ?
Daar ginder in het licht, waarvan de zichtbre zonnen,
Als dropplen van een vloed, maar flauwe weerglans zijn
K. L. LEDEGANCK (1805-1847).
Gedichten. Gent, 1872.

56. Weest uwe ouders dankbaar.
Om een luttel graantjes koren,
Die de leeuwrik in de voren
Van het veld gevonden heeft,
Stijgt hij met een lied naar boven,
Om den lieven God to loven,
Die ze hem tot voedsel geeft.
Om een klontje zingt het sijsje
Dankbaar 't allerschoonste wijsje,
Met steeds blijder, scheller klank :
Om `vat broods, een enkel brokje,
Om `vat dranks, een enkel slokje,
Toont het hondje zijnen dank.
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Smachtend naar een druppel regen,
Treurt het bloempje, neergezegen ;
't Heeft noch geur, noch frischheid meer...
God laat laafnis nederdalen,
En het staat weer frisch te pralen,
Dankbaar opziend naar den Heer.
Kindren lief, gij hebt twee vrienden,
Die van uw geboorte u minden
Met een liefde zonder maat,
Die uw lijden medelijden (I),
In uw blijdschap zich verblijden,
En wier heil uit 't uwe ontstaat.
Hunne liefde is onbevatbaar,
Hunne goedheid is onschatbaar,
Zoudt ge ondankbaar kunnen zijn ?
Zoudt ge niet zorgvuldig mijden,
Wat uw vader kan doen lijden,
Wat uw moeder strekt tot pijn ?
Ja, gij zult hun liefde loonen,
Door hun elken stond te toonen
Dat ge goede kindren. zijt ;
't Moet de vreugd zijn van uw leven,
Vader, moeder vreugd te geven
Door uw braaf gedrag en vlijt.
Wie van deze plicht (2) zich kwijte_a,
Zullen hunne dagen slijten.
Teeder door den Heer bemind ;
Immer was 't zijn welbehagen
Mild te zeegnen al do dagen
Van 't erkentelijke kind.
P. A.

Kindervreugd. Lier, bij J. van In.

DE Vos.

(1) Medelijden is bier bedrijvend werkw.
(2) Al wordt plicht in eenige woordenboeken m. opgegeven, toch mag
men het y r, gebruiken, zooals het in gansch Vlaamsch-Belgie en ook in

sommige streken van Noord-Nederland gebezigd wordt fzie Lambert
ten Kate. Acnleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche
sprake, II, 312 ; Bilderdijk, Geslachtlijst, II, 59) ; dit gebruik is taalkundig
he wettigen (a. Brill, liollandsche Spraekleer, bl. 318). Het Hoogduitsche
Pflicht is ook yr.
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57. Kinderlijk Vertrouwen.
Het stond zoo liefelijk in het bosch, het kerkje, in de
schaduwe der groene linden.
Het was tegen avond, en rood ging de zon onder in het
westen. De bloemekens trokken hunne bladerkens toe, en
neigden hunne kelkjes te slapen ; de biekens zaten op hunne
korfjes met opengespreide vleugeltjes hun avondgebed te
zingen, en vermengden hunne stemmekens met het gegons der
ontelbare vliegjes, die als blinkende, wemelende sterkens in
de stralen der prachtige avondzon dansten.
Binnen in het kerkje was alles stil.
Niets dan het eigenaardig geknetter van het godslampeken,
dat als een wakend kinderoogje voor het tabernakel king, en
het eentonig en heesch getiktak van den verroesten slinger
in de torenklok.
En te midden van die droomende stilte zat er een kindje
— een verdoolde engel — met samengevouwen handjes op
het enge koorken te bidden.
Een dartel en grillig tjilpend muschken gluurde, van buiten
op de venster, zoo nieuwsgierig binnen.
Het zat er ook zoo hemelsch schoon, het kindje, met zijne
van liefde blozende kaakjes, zijne blonde lokjes, die zoo
weelderig rond een wasblank halsken hingen, en zijne groote
blauwe oogskens, aan Wier bevende wimpers twee tranen,
twee blinkende perels glansten.
Meer en meer zichtbaar begon intusschen de avondschaduwe
langs gewelf en muren te wandelen, en stiller en stiller werd
het buiten. Schuchter en met kloppend herte zag het kindje
langs alle kanten rond in het kerkje : het was wel moedermensch alleen, en niemand zag het.
Dan haastig de holleblokjes uitgedaan, en op de zokjes
voort. Daar stond het voor den autaar. Ho ! wat klopte zijn
hertje ! Moest men het zien of weten !.. En het vlammeken
der godslarnp scheen het kindje zoo aardig te bekijken....
Nog eens rondgezien, nog eens adem geschept, en dan....
wip ! gelijk een muisje den autaar op. Het zijden haar,
het gloeiend oor vast tegen het tabernakeldeurken gedrukt,
en tok — tok — tok : « Lieve Jezus, zijt gij daar ? » fluisterde het kindje met verdoofde stemme.
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Tok — tok — tok ! had het in de kerkbeuk weerklonken,
maar het was de echo alleen : Jezus scheen niet thuis.
En nogmaals nam de kleine den vinger, en klopte : « Lieve
Jezus, zijt gij daar ? » klonk zijn stemineken weer. En de
tiktak ging altijd in den toren, en het lampje knetterde
voort,... maar Jezus scheen afwezig.
Zou Hij dan niet willen hooren ? dacht de blonde engel,
en voor de derde maal : « Lieve Jezus, zijt gij daar ? »
fluisterde hij zachtjes.
— Ja, ik ben hier, wat wilt gij, mijn kind ?...
— 0 Jezuken, dat vader zich bekeere, en met mij en
moeder naar de kerk kome !...
En, alsof er niets geweest was, zoo eenvoudig, zoo glimlachend, zoo argloos en betrouwend keerde het kleine duifje
naar zijn leemen hutteken terug.
Of moeder dat blonde koppeken, waar de zegen des Heeren
op rustte, aan haar van liefde kloppend herte prangde !...
Weinige dagen later, zegt men, ging vader to biechter. en
werd een voorbeeldig Christen.
O eenvoudig en hemelsch schoon kindervertrouwen, dat
hert aan hert, mond aan mond met Jezus spreken durft, —
neen, u wederstaan dat kan de Hemel niet !
L. MERCELIS.

58. Een brandende Strooibussel.
Daar deugd ontbreekt, gees vreugd en steekt.

Werpt vier (1) in 't droge strooi, gij zult terstond zien schijnen
Een glinsterende vlam en haastig weer verdwijnen ;
Want daar noch torf, noch hout het vier zijn voedsel jont,
De vlamme moet vergaan in eenen korten stond.
Is 't dat gij wel bemerkt den loop van de aardsche zaken,
Gij zult er velen zien tot hooge staten raken
Door vrienden, geld of pracht ; maar 't is een korte vreugd,.
Is 't dat zij niet gevoed en worden van de deugd.
JAKOB VAN ZEVECOTE (1596-1642).
Sinnebeelden.
(1) Vier of vuur.
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59. Weest ootmoedig.
De ootmoedigheid is de schoonste perel van een jongelingshert ; zij veredelt en verheft het, daar integendeel de hoogmoed
het ontsiert en verlaagt. Dat hield onze oude leeraar ons dikwijls voor, en dan vertelde hij van 't bieken en den vlinder.
't Was zomer, en de warmende zonnestraaltjes hadden den
vlinder uit zijn tonneken doen kruipen, en zijne vleugels
gekleurd met de fijnste stipjes en draadjes. Hij beschouwde
zijn eigen, en kon er niet over, dat hij er zoo fraai uitzag.
Hij beproefde een tochtje door de lucht, en de bloemekens
riepen hem al groetende toe, en hij mocht zeggen, dat hij nog
het schoonste bloemeken van al was. Maar de hoogmoed I
De vlinder leerde zwetsen... Overtrof hem iemand in de
familie van 't kerfgedierte I « De bie kan werken, » sprak
hij, « maar wat rosse, vale kleur ! De mug ? wel wat nietig
gedierte !... De wesp ? geel als goud is zij, ja, maar die mag
toch met zulke scheeve, ontsierde leden naar de kroon niet
steken !... Doch bezie mij eens ! vleugels van hemelblauw
doorzaaid met veelkleurig diamanten zand ! voetjes en horens,
lijf en kop, al zoo fijn gestikt en geweven als ooit moeder
natuur een meesterstuk afwrocht !... »
Het hooveerdige dier Wilde voortgaan, maar een vlijtig
bieken, dat in de nabijheid al werkende dit winderig pochen
had afgeluisterd, kon hare verontweerdiging niet langer
bedwingen : « Wel, lui en nietig ding, » sprak het, « vergeet
gij reeds, wat ge over eene uur nog waart ? Bezie die harige
rups eens goed. Gij zult er broer of zuster in herkennen. »
De vlinder sprak geen woord, maar, rood van schaamte,
ging hij elders de geleden vernedering verbergen.
Zoo wordt hij dikwijls met schande vernederd, die zich
boven een ander met trotschheid wil verheffen.
J. MDM.

6o. Bezig zijn.
Onthoudt het van jongs of : der menschen beste dagen
Bestaan in bezig zijn, in zoeten last to dragen.
't Is zeker, ledig zijn, dat is geen ware rust :
Een mensch die niets verricht, is zonder hertelust.

't Is met ons brozen aard bestendig zoo gelegen :
Vie ledig henen gaat, wordt tot het kwaad genegen.
Daar rijst een vuile stank, indien het water staat,
En als het ijzer rust, beroest het metterdaad.
JAKOB CATS (1577-1660).

6i. Het Paaschfeest.
Het feest der feesten, de plechtigheid der plechtigheden,
de dag der verwinning en der onsterfelijkheid is aangebroken.
Daar wordt boven de velden en steden als een toon van
vreugde gehoord, en een zegelied weerklinkt over de aarde ;
want reeds vroeg in den morgen hebben de vroolijke klokken
het feestgeheim aangekondigd ; om strijd ijien de geloovigen
in hun plechtgewaad naar de kerken heen. Daar hebben de
altaren al hunnen luister hernomen ; de sombere sluiers zijn
verdwenen, en door schitterende zegevanen vervangen ; een
talloos waslicht flikkert ; de geurige wierook stijgt omhoog ;
het geslachte Offerlam straalt uit in nieuwe glorie, en de
koorzang hervat onophoudelijk den zegekreet heden aan het
geopend graf hernomen : Hij is verrezen, hier is IIij niet !
Alleluia, alleluia !
P. VAN DER PLOEG (1815-1881).
Paschen.

62. Regenlied.
Het regent, regent, jongens !
Nu is het weder frisch 1
Sa, roept maar door het venster
Dat regen welkom is !
Hoe rolt hij van de daken,
Hoe plast hij in de goot,
Hoe spoelt hij langs de straten,
Hoe schuimt hij in de sloot !
En alles wordt gewasschen,
Gereinigd van het stof :
Het haantjen op den toren,
De bloemen in den hof.
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En alles wordt weer zuiver
En blikkert om het meest.
Tot zelfs daar in de wolken
Viert men vandaag nog feest.
Daar steekt men dan een vaan uit,
Wel zeven torens hoog :
Een vaan met zeven kleuren,
Den schoonen regenboog !
Dat is een ander leven
Dan met die heete zon,
Waarin men maar moest zweeten
Zooveel men zweeten kon !
En dorst dat wij dan hadden :
— Al erger dan een peerd.
En lui dat wij dan waren :
— We waren niets meer weerd !
Het regent, regent, jongens !
Nu is het weder frisch,
En wij zijn weder vroolijk
En versch gelijk een visch !
J. A. VAN DROOGENBROECK.
Zonnestralen.

63. De H. Martinus, Bisschop.
...Uit het leven van dezen hooggeroemden Bisschop van.
Tours zullen wij slechts eenen trek meedeelen, die des kerkvoogds liefde tot den arme in 't licht stelt.
In zijne jongelingsjaren, te midden van een bijzonder strengen
winter op refs zijnde, ontmoette hij, niet verre van de stad
Amiens, eenen arme, bijkans naakt, die hem eene aalmoes
vroeg. Ziende dat andere lieden, die de voorbaan hadden,
den ongelukkige hadden laten de hand reiken zonder hem
de minste aandacht te geven, dacht Martinus : God heeft
hem zeker voor mij bewaard. Doch de jongeling had reeds
alles uitgedeeld, en bezat niets meer dan zijne wapens en
de kleederen die hij droeg. Wat doet hij ? Hij snijdt met
zijn rapier zijnen mantel in twee, en geeft er de helft van

aan den armen bedelaar, terwijl hij zich de andere helft zoo
goed hij kan om de leden wikkelt. Eenigen die hem in
zulken toestand zagen, hielden er den spot meè, maar sommigen, getroffen door zoo schoon een voorbeeld, verweten
heimelijk hun eigen den noodwendige niet te hebben bijgestaan.
Den volgenden nacht zag Martinus, in zijnen droom, den
Zaligmaker bedekt met den halven mantel, dien hij om Gods
wil gegeven had, en hoorde Jezus (1) zeggen tot eene schaar
hem omringende engelen : « Martinus, nog onderwijzeling (2),
heeft mij met dit kleed bedekt. » (3)
J. DAVID (18o1-1866).
Van de beelden der hedigen en hunne gewone kenmerken, Brugge, 1857.

64. De Haas en de Schildpad.
Veel vernuft, maar weinig werken,
Zag men dikwijls dat verloor.
Weinig geest, maar toch veel iever,
Gaat met veel der prijzen door.
Zeker haas zag eens een schildpad
Kruipen, waar hij bleef opstaan :
« Zeg mij eens, mijn gauwken, » vroeg hij,
« Denkt gij zoo nog ver te gaan ?
Ja ! gij zult er toch wel komen » —
Riep de schelm en pinkte op zij, —
« Is 't vandaag niet, dan is 't morgen ;
Tel de steenen wat voor mij ! »
Schildpad dacht : ik hoor u komen !
En, op haren teen getrapt :
« Zoudt gij durven, » sprak zij, « baasken,
Gij die daar zoo moedig klapt,
Eens met mij om 't hardste loopen ?
(1) Men mag Jesus (met s) op de Latijnsche wijze schrijven, — of Jezus,
in vervlaamschten vorm. — (2) Geloofsleerling, catechumeen, bekeerling
dien men onderwijst, om hem tot het ontvangen van het H. Doopsel
te bereiden. — (3) In de kerk van Zaventhem, dorp tusschen Brussel en
Leuven, bewondert men eene prachtige schilderij van den beroemden
Antwerpenaar ArAtoon van Dyck (1599-1641), die het bier vertelde
onderwerp uit Sint Mertens leven voorstelt.
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't Zou misschien zoo goed niet gaan ! »
Haas hield zijnen buik van lachen,
Toch nam hij de daging aan ;
En hij wedde met de schildpad,
Voor zooveel zij wedden wou,
Dat hij haar met wel te slapen
Op het lest nog krijgen zou.
Zoo verstaan en zoo besloten,
't Sein gegeven, — en meteen
Zet de schildpad zich kloekmoedig
Zonder toeven op de been.
Haas intusschen vangt een uiltje,
Ronkt... het komt er niet op aan :
« 'k Heb zoo dikwijls in mijn leven
Al voor heeter vuur gestaan ! »
Eindlijk schiet hij druilig (1) wakker,
Kijkt verdraaid en springt omhoog...
« Hemel ! 'k heb mij overslapen ! »...
Als een pip nit eenen boog,
Rukt hij over gracht en groenten,
Loopt omver al vat er staat,
Vliegt en rolt en bolt er over,
Ei ! hoe na !... maar 't was te laat.
Spiegelt u aan dit verdichtsel,
Gij, die mooglijk eerst vandaag
Zijt ontwaakt uit uwe luiheid !
Dien gij hieldt voor lomp en traag,
Heeft u, onder uwe voeten,
't Gras in stilte weggemaaid.
't Is met recht dat gij niets opdoet,
Dan hetgeen gij hebt gezaaid.
Leert geen schildpad meer verachten,
Gij, zoo vluchtig en zoo fijn !
Tracht zoo snel, als gij ter taal zij t,
Ook voortaan te been te zijn !

(1) Sluimerig.
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65. Rustelooze Tijd.
De tijd heeft groote kracht : door tijd wordt veel gedaan .
Nog mist de tijd een ding : hij weet niet stil to staan.
JAN Vos (1620-1667).
Puntdichten.

De jeugd veroudert haast, de dood is 's levens buur ;
Ah ! 't uur ontsnapt den mensch, terwijl hij vraagt : wat uur ?
jEREMIAS DE DECKER (1620-1666).
Puntdichten.

66. Adam en de Cherubien uit het Paradijs.
Als Abel in zijn bloed ter aarde lag, en Adam bij den
vermoorden jongeling stond en weende, kwam de Cherubien
uit het Paradijs tot den bedrukten vader des menschdoms,
en ging zwijgend aan zijne zijde staan. Een diepe ernst lag
op heel des Engels wezen. En Adam wendde zijne betraande
roogen tot hem : « Is dit dan, » sprak hij, « een beeld van
het geslacht dat uit mij moet geboren worden ? En zal er
dan ooit nog broederbloed, door de hand eens broeders
vergoten, de aarde bevlekken ? »
En zuchtend antwoordde de Cherubien : « Eilaas , ja !
gij spreekt waarheid ! »
« Ach ! en met welken naam zullen wij die schandelijke
daad bestempelen ? » vroeg Adam.
Een traan perelde in de oogen des hemelschen boden :
« Oorlog ! » was het antwoord.
En de stamvader van 't menschelijk geslacht sidderde ; een
zware zucht rees op uit zijne benepen borst, en hij sprak :
« Eilaas ! waarom moet dan de rechtveerdige door de hand
des boozen omkomen ? »
De Cherubien zweeg.
En Adam ging voort met klagen. « Wat blijft er mij
,dus nog over in mijn leed en jammer op deze met bloed
bezoedelde aarde ? »
« Den blik naar boven ! » luidde het antwoord des Cherubiens,
en hij verdween.
Maar Adam bleef staan en peinzen tot na den zonnenondergang. Toen kwamen de sterren op, en hij stak zijne armen
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naar hen uit en riep : « 0 glanzende wachten rond de
deure des Hemels, waarom wandelt gij daar zoo zwijgend
heen in het blauwe uitspansel ? Och, kan er ooit een sterfelijk
mensch den galm uwer stem hooren, vertelt mij dan van
het land dat langs uwe andere zijde ligt, vertelt mij van Abel,
mijnen dierbaren zoon ! »
Nog stiller en stiller werd het rondom, en Adam viel op
zijne knieen en bad... En toen hoorde hij in zijn hert eene
zachte stemme die zeide : « Zie, Abel, uw zoon leeft ! »
Dan ging hij getroost henen, en zijne ziel smaakte eene
zalige, weemoedige rust.
,.

67. Droeve Tijden (1).
't Zijn droeve tijden, als de oorlog loeit,
Als menschen men slacht lijk dieren ;
Als menschenbloed bij beken vloeit,
Als vrede en liefde liggen geboeid ;
Als haat
En kwaad,
Als nood
En dood
Grijnzen en vloeken en tieren.
Waar is nu toch mijn arme man ?
'k Verga van angst ! ik sterf ervan !
Ach ! Wat verschil bij 't voorge jaar !
We zaten hier zoo blij tegaar
Bij 't wiegske van ons jongste kind.
En nu, zoo ver door siieeuw en wind
En vorst... en dan !... och God ! och God !
Heb meêlij met mijn bitter lot ! »
« Ju ! » roept het jongentje, « peerdeken, ju !
He, moeder, waar is vader nu ?
Als vader komt, dan krijg
, ik ' een peerd,
Een levende peerd en een oblin
kende zweerd,
(1) De dichter schreef dit stuk den 1 Januari 1871, tijdens den oorlog
tusschen Frankrijk en Duitschland.
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Een helm met pluim en een groote banier ;
Dan gaan wij rijden verre van bier ;
Dan maken wij oorlog en nog, en meer....
Zeg, moeder, wanneer komt vader weer ? »

« Hoor, » zegt het dochterke, « moeder lief,
'k Heb -vader geschreven een schoonen brief :
En dat wij bidden op beide knién
Voor hem... en hem zoo geerne zien ;
En dat gij toch zoo droeve zijt ;
En dat ik ook dan dikwijls krijt ;
En dat ons broerke vlijtig leert ;
En...-. of hij toch niet wederkeert. »
De moeder aanhoort 't eenvoudige schrift,
En keert zich om met koortsige drift (r).
En grijpt uit de wieg 't onnoozele wicht,
En houdt het naar den Hemel gericht ;
En roept en snikt : « 0 Heer ! o Heer !
Geeft ons den gade en den vader weer !
Terwijl de moeder aan 't bidden was ;
Terwijl het meisje haar briefje las ;
Terwijl het jongentje reed en liep ;
Terwijl het wicht in zijn wiegske sliep ;
Daar verre, in 't vreemde, verwoeste land,
Verlaten, langs den eenzamen kant,
Met doorboorde borst,
En hijgende van dorst,
En de nagels geprent in 't vervrozene veld,
Daar lag de vader, de dappere held,
Te sterven.
G. ANTHEUNIS.
trit het hart. Dendermonde, 1874.

(1) Drift is
ni. en yr.

in geheel Viaamsch-Belgie, Bij Olinger en Sleeckx,

-- 78 —
68. De H. Rochus, Belijder.
Deze zoo algemeen geeerde heilige werd geboren nabij deFransche stad Montpellier (1), omtrent het einde der dertiende
eeuw, van edele ouders, die hem eene zeer christelijke
opvoeding gaven. Na hunne dood verkocht hij al zijn goed
om het aan den arme uit te deelen, en zette zich te voet
op reis naar Rome. Te Acquapendente (2) aangekomen zijnde,
vond hij die stad aangerand door eene woedende pest, zoodanig dat de straten bedekt lagen met dooden en stervenden
De twintigjarige vreemdeling bood zich vrijwillig aan in het
gasthuis, om de zieken te verzorgen, en God begunstigdederwijze zijn werk van liefde, dat velen genazen door de
enkele aanraking of door het gebed van den heiligen jongeling.
Hetzelfde deed hij, met even heilzaain gevolg, te Cesena, te
Rimini (3) en te Rome. Van daar naar Plaisance (4) vertrokken
zijnde, waar weder eene gevaarlijke besmetting heerschte, werd
hij zelf door de ziekte aangerand, hebbende nu lang genoeg
gebeden, om ook de pijnen te mogen beproeven, die hij zoodikwerf bij anderen had verzacht. Met eene brandende koorts
in de aderen, en eene verschrikkelijke pestbuil in de linkerdij, ruimde hij 's nachts vrijwillig het hospitaal ; maar op de
straat door de wakers niet gedoogd wordende, uit vrees van
meerder verspreiding van de kwaal, sleepte de heilige zich
tot een bijgelegen woud, en ging daar op den naakten grind
nederliggen, de '-'dood verduldig afwachtende.
Maar God verliet hem niet. Een hoed kwam hem hier
op wondere wijze te stade, en bracht hem dagelijks brood
aan. Ja meer, een engel des Hemels werd afgeveerdigd om
des lijders wond te vermaken, om hem te vertroosten en to
versterken, bewijzende hem allerlei diensten, en den zieke
niet begevende totdat hij volkomen genezen was.
Alsdan zette Rochus zijne reis voort, en keerde weder naar
(1) Montpellier (38000 inwoners) ligt op kleinen afstand van de Middellandsche zee. — (2) Acquapendente (8500 inwoners), op half weg
tussehen Florentid en Rome. — (3) Rimini (17000 inwoners), op de
Adriatische zee ; Cesena (8000 inwoners) ligt er niet wijd af, meer
landwaarts. Over de uitspraak van 't ltaliaansch, z. bl. 149. — (4)
Fransche naam van Piacenza, in 't Vl. Placensa. Deze stad ligt niet
ver ten Z.-0. van Milanen, en telt 32000 inwoners.
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zijn vaderland, alwaar hij, niet meer gekend zijnde, voor een
bespieder gevangen werd, en, na vijf jaren in den kerker te
hebben doorgebracht, heiliglijk stierf in het twee-en-dertigste
jaar zijns ouderdoms.
Ziedaar de voornaamste trekken van Sint Rochus' leven ,
die eerst te Montpellier, vervolgens te Venetie, en mettertijd
door geheel Europa heen aangeroepen is geworden als bijzondere
beschermer in alle besmettelijke ziekten. Des heiligen standbeelden vertoonen hem gewoonlijk onder de gedaante van
eenen mensch in den bloeienden leeftijd, en in het gewaad
van eenen _pelgrim, met schelpen op den rug, den reiszak
op de zijde, den wandelstaf met afhangende kawoerde (1)
in de eene hand, en met de andere hand zijn onderkleed
oplichtende om zijne wond te toonen. De hond staat ergewoonlijk bij, dragende het brood van zijnen meester.
In de geschilderde afbeeldsels van denzelfden heilige, ziet
men hem doorgaans vergezeld van eenen engel, hetzij te
midden der wildernis, hetzij in of bij een helder verlichten
kerker, biddende om de zieken die naast hem verspreid
liggen, terwij1 de hemelsche afgezant eenen brief draagt
waarop geschreven staat : Eris in teste ftatronus (2). Doze
woorden zinspelen op een schrift, dat in de gevangenis van
den heiligen Rochus gevonden werd, toen de cipier hem het
gewone water en brood bracht, maar een lijk aantrof omringd
van eene wondere kiaarheid.
J. DAVID (1801 - 1866).
Van de beelden der Ileiligen.
Tent u moedvol in het bekrompenst noodlot,
Toont als man u sterk ; doch bij al te goeden
Winde, leert inhalen met wijsheid uwe
Zwellende zeilen. (3)
J. M. 11PAUTZENBERG (1808-1869).
(1) In de woordenboeken vindt men dit woord kauwoerde gespeld, maar
min goed. 't Is eigenlijk eene soort van pompoen (Fr. courge, gourde, calebane), die geledigd en gedroogd, door de soldaten en pelgrims als drinkflesch op reis medgenomen werd. Het Fransche gourde, samengetrokken
van gougourde (van 't Latijnsche cucurbita), wordt in Champagne cahourde,
gaourde door het y olk uitgesproken — (2) Gij zult in de pest een beschermer zijn. — (3) Den Latijnschen dichter Horatius (64-7 vOOr J. C.) voor
gedacht en dichtvorm (laatste sapphische strofe van den 10 4 " lierzang,
2" boek) nagevolgd.
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69. Het gevangen Vogeltje.
De sneeuw had reeds zoo lange dagen
Zijn lijkwade over de aard geslagen,
`'Naar men geen plekje groen meer vond.
Daar vloog een meesje bontgespikkeld,
Door grooten honger aangeprikkeld,
Om aas to vinden in het rond ;
En eindlijk, waar 't zoo lang naar trachtte,
't Zag voedsel dat hem tegenlachte.
Ach, meesje, raak dat aas niet aan
Want velen die het gingen pikken,
Zijn daar gevangen in de strikken,
En wie 't gevaar bemint, die zal er in vergaan !
Dan, ach ! onze uitgehongerde eter
Verwierp den raad, — hij wist niet beter, —
En vloog op 't lekker voedsel of !
Doch twijfelt weer, als vreest hij lagen,
En wipt en keert... Hij zal het wagen, —
En springt en duikelt in zijn graf.
De val gaat of ; hij is gevangen
In boeien, die hem wreed omprangen ;
Er helpt geen snijdend piepen aan.
Ach, meesje, hadt gij 't maar geweten,
Gij hadt hier 't aas niet komen eten ;
Maar wie 't gevaar bemint, die zal er in vergaan !
Onnoozle jeugd, zoo gaat het velen,
Die lachend met hun onheil spelen !
Versmaad de les van 't meesje niet !
Want vat u toelacht in het leven,
Kan vaak uw ziel den doodsteek geven,
Zoo gij 't niet als de slang ontvliedt.
En laat ge u door de drift geleiden,
Zij zal u ramp op ramp bereiden
Op 't hobblig pad der levensbaan
En wilt ge u in 't gevaar begeven,
Zoo zult ge er in ellendig sneven,
Want -wie 't gevaar bemint, die zal er in vergaan,
Deugd en Vreugd. Herenthals, 1877.

S. DAEMS.
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70. De Appeldieven.
Jan (roetend). Hela ! Hendrik !... (Sibrekend). Waar mag hij
zitten ? Hij heeft nochtans gezegd om halver negen juist hier
te zijn ; en 't is daar al geslagen ! — Wij gaan appeltjes,
zoete appeltjes plukken, appelen zoo dik als mijne vuist !...
als mijn kop ! Wie gaat er meè, wie gaat er meé ! he, he !...
1k eet toch zoo geerne appelen ! Als ik ze van verre zie, dan
loopt het water over mijne lippen ; dan zou ik willen eene
kat zijn, en van tak op tak, van boom op boom springen, om
zoo al de zoete, lieve appeltjes eens te gaan streelen.
Maar een mensch is geene kat, zulle (1) ! Hij is bijlange (2)
zoo rap niet. Hendrik weet er van te spreken, al is 't zulke
fijne vos :
Verleden week was hij door de haag van pachter Toon's
boomgaard gekropen, en op een, twee, drij had hij al zijne
tesschen vol appelen. Stillekens kwam hij van den boom. 1k
stond op den loer, en 'k vroeg hem : « Hendrik, hoeveel hebt
ge er ? — « Wel honderd ! » zei hij, en hij stak al zijnen kop
door de haag, om weer op de straat te komen. Maar, nu
was de opening te klein : de appelen staken in den weg.
« Help, » zei hij, « trek ! » Ongelukkiglijk was pachter Toon
juist toegeloopen, en daar kreeg hij mij van de lange haver (3),
— klits, klets. Ik was schampavie ( 4), en de pachter had
me niet gezien. — Hendrik was het 's anderendaags weeral
vergeten. 't Is zoo een kerel !... Vandaag trekken wij naar
den boomgaard van Pachter Rik... Maar, waar mag hij toch
blijven ! (Roepend) Hendrik ! hela, Hendrik !
Frans. Jan, gij maakt zulk tempeest ? Wat is er op handen ?
Jan (ter zij) Zou ik het hem zeggen ? .... Ja, hij zal misschien
meegaan. (Lnic1) Zeg, Frans, moogt ge raboelingen (5) ?
(1) K Zulde of ;wile, voor suit de, zult gij : het heeft veel den zin van
boort ye, verstuat zult gij het doen. Z. Algemeen Vtaantsch Idioticon, dooe
L. W. Schuermans. Zie nog, aangaande den taalkundigen uitleg van dice
corm : La lungue fiamande, son passe et son avenir, par Hubert Van den
Hoven (Delecour), p. 52. Brut 1844 ; Hollandsche Spraekteer, door Brill,
bl. 554 Leiden, 1846.— (2) Op verre na.— (3) Van de lange haver krifgen,slagen
krijgen. — (4) Weg, vertrokken.Van 't Italiaanseh scamps via, vluelit weg.
— (5) Dikke roode appel met rinschen smaak. Het sap van den grauwen
rabauw is zoeter De korpendu of uagtappel (Fr. capenda) is een fijnere appel
dan de rabautv en de raboeling. w Selitiermans' Idioticon.
Bloeml, 1" . Deel. 6.

— Q2 --Frans.

Ja zeker, Jan !

Jan. Grauwrabauwkens en bellefleurkens (r) ?
Frans.

Dat geloof ik wel !

Jan. Moogt ge korpendukens ook ?
Frans.

Die eet ik nog liefst van al.

Jan. Ik ook, jongen, ik ook.
Frans. Maar wat wilt
Jan. Wel, ik weet er

ge daarmee zeggen ?
zooveel staan in den boomgaard van

pachter Rik.
Frans. Ja, maar daarom hebben wij die niet.
Jan. Hebben, neen ; maar krijgen.
Frans. Gaat ge dan aan pachter Rik appelen vragen ?
Jan. 0 gij sukkelaar, neen !
Frans. Dan moet ik u zeggen, dat ik u niet versta.
:fan. Luister : denkt ge niet, als pachter Rik die appelen
allemaal zelf opeet, dat hij er dan pijn in den buik zal van
krijgen, dat hij er zelfs zou kunnen van sterven.
Frans. Als hij ze zelf opeet, ja.
Jan. Wel, jongen, wij zullen hem helpen eten.
Frans. Nu versta ik u in 't geheel of ten deele niet meer.
Jan. Wel... (hij fluistert iet stillekens in 't oor van Frans).
Frans. Neen, Jan, nooit !
Jan. Omdat ge vreest van betrapt te worden !
Frans. Juist daarvoor wel niet, want het is genoeg dat
mijn geweten dit verbiedt ; maar toch — daarom ook al.
Jan. Hoe, daarom ook al ! 't is goed te zien, dat ge" nog
met mij niet zijt uit geweest. Ga eens meé, gij zult ondervinden, hoe ik dat kan. 'k Heb het nochtans maar twee
keeren gedaan. Maar Hendrik Truikens heeft het mij geleerd :
en dat is geen slechte meester, zulle !
Frans. Daareven heb ik hem ontmoet dicht bij den boomgaard van pachter Rik. Ik vroeg waar hij naartoe ging. « Dat
zijn uwe zaken niet ; ga uwen weg door, » zei hij.
Jan. Ha ! de schelm, de deugniet ! Nu zal hij alles alleen
hebben ! Ik loop er seffens naar toe. Ga mee, kom : we
zullen hem vandeeg aframmelen, en hem al zijne appelen
afnemen. Kom !
(1) Elders bellefleurig (Fr. bellelleur), blozende appel. Z. Hageland4ch
Idioticon, door J. F. Tuerlinckx, Gent, bij Hoste, 1883.
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Frans. Neen, Jan ; ik ga niet mee : ik wil met Hendrik
geene gemeenschap hebben, evenmin als ik ooit mijne hand
naar een andermans goed zal uitsteken, als ware 't zelfs maar
een appeltje.
Jan. Ei, ei, wat flauwe praat ! Zoo sprak ik over acht
dagen ook, zie.
Frays. Ja, ja, zoo spraakt ge over acht dagen ook. Maar
sedert ge met Hendrik omgaat, ken ik u niet meer. Jan, Jan,
die Hendrik is een ongelukkige jongen : hij gaat naar kerk
noch school, hij kent alle slecht en weinig goeds. Laat hem
loopen, Jan, gij zoudt kunnen worden als hij.
Jan. Ik zeg niet dat ge ongelijk hebt.
Willem. jongens, jongens ! komt eens zien ! ginder leiden
de gendarmen met Hendrik Truikens weg. Ze hebben hem
de handen op den rug gebonden.
Jan. Ai, ai, ik maak mij uit de voeten I zij zouden mij
ook kunnen pakken !
Frans. Wat heeft hij gedaan, Willem ?
Willem. Hij is over onzen muur geklommen om onze
perziken to stelen. De gendarmen, die het gezien hadden,
hebben hem gevat en seffens meegenomen.
Jan. Zijn de gendarmen al wijd weg ?
Willem. Ja, ginder heel ver ; ik ga nog eens zien.
Jan. 0 Frans ! daar had ik kiekenvleesch, jongen ! Brr !
de gendarmen ! Zeg toch aan niemand, dat ik ook appelen
heb gestolen ! gij alleen weet het. En nooit of nooit van
mijn leven zal ik het nog doen.
Frans. 't Is een goed lesje voor u : gij ziet nu wel wat
er met Hendrik gebeurt. Moeder zegde mij dikwijls : « Eerst
begint men met een appeltje of peertje, en zoo gaat men altijd
verder; van snoeper wordt men soms een groote dief, en dan
moet men zijn leven in het gevang slijten. »
Jan. God beware ons alien ! nooit steel ik geene appelen
meer. Brr ! die gendarmen !
G. BOLS.
71. Spreekwoorden.

Onrechtveerdig goed gedijt niet.
Eerlijk duur het langst.
N iets geschiedt wat God niet ziet.

—

84 —

72. Het Muizeke.
In 't kamerke waar het wiegske gong (1),
den muizeken nit zijn holleken sprong,
Hippelend, trippelend ding ;
Het draaide 't kopken rechts en links
En 't wipte voorwaarts, vlug en flinks (2).
Muizeke, muizeke, maak geen lawijt,
Of anders ons kindje ontwaakt en krijt.
't Liep rechts en links, 't liep hier en daar,
En 't kwam bij 't wiegske nader en nadr,
Hippelend, trippelend ding ;
Het richtte zich op, en 't rook en zag
Of daar geen kruimeltje koek meer lag.
Muizeke, muizeke, maak geen lawijt.
Of anders ons kindje ontwaakt en krijt.
Er lagen veel kruimelkens op den grond.
Neem, muizeke, 't kindje heeft ze u gejond,
Hippelend, trippelend ding ;
En 't peuzelde en 't at zijn buikske vol,
En « een, twee, drie » 't was weer in zijn hol.
Muizeke, muizeke, zonder geluid,
Ons kindje slaapt wet — en mijn liedje is uit.
G. ANTHEUNIS.
trit het Hart. Dendermonde, 1874.

73. Roof geene Vogels.
Heimdal was een vriendelijk dorpken, dat met een geheel
woud vruchtboomen omringd lag. Ge hadt die boomen in de
'elate moeten zien bloeien : 't was eerie bloem, en de verkwikkendste geuren wasemden u tegen. Op hunne takken
en in de hagen rondom, kwetterden en zongen de vogelkens,
(1) Beide vormen, ging en gong, worden niet alleen in de spreektaal
van Zuid- en Noord-Nederland veel gehoord, maar komen niet zelden
bij onze schrijvers, vooral oudere, voor (o. a. bij A. Poirters). Zoo hoort
men ook ring en vong, king en hong. (Z. Wdb. der Nederl Taal, aan 't woord
gain ; Spraakleer door Brill, 1,1. ,`"_;89, enz ). -- (2) blink, wakker.
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die er hunne nestjes verborgen... En later, in den herfst,
waren al de twijgen rijkelijk behangen met pruimen, appelen
en peren. Maar eenige kwaadaardige jongens konden die
vogelen niet gerust laten, en zij begonnen de nestjes te rooven
en uit te werpen. Toen kregen de beestjes schrik, en het
een achter het andere verlieten zij de plaats. Het zingen
der vogelen hield allengskens op in veld en in hof : het wierd
alle kanten stil en droef. Dat zagen de vretende rupsen, en
zij hadden nu de kans klaar ; vroeger waren zij het aas der
vogelen ; nu bedekten zij weldra al het geboomte, en blad en
bloem, alles beten zij af./ Gansch naakt stonden daar nu de
boomen ; 't was alsof het winter voor hen ware geweest ;
maar de booze straatbengels ook moesten hunne plundering
bezuren : eertijds hadden zij fruit in overvloed, nu kregen
zij geen appelken meer te eten.

74. De Dadelboom.
In Egyptens zandwoestijne
Leefde een oude kluizenaar ;
En bij hem een brave jongling
Volgde zijne deugden naar (1).
Eens, de hoogbedaagde vader
Kwam bij zijnen leerling aan
Met een stok van droog citroenhout
Gansch vermolsemd (2) en vergaan.
« Ga, mijn zoon — zoo sprak de grijsaard,
En gaf hem den stok in hand,
« Ga, en plant dien drogen kluppel
« Ginder ver in 't droge zand.
«
«
«
«

Tweemaal daags wil hem besproeien
Met het water uit de bran ;
Eens bij 't krieken van den morgen,
Eens bij 't dalen van de zon. »

(1) _Naar, in stede van na, is eene aichterlijke vrijheid. — (2) Vermolmd,,
verinemeld.
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En de jongling zonder haperen
Nam den kluppel in de hand,
En op de aangewezen plaatse
Plantte hij hem in het zand.
Elken uchtend, elken avond
Ging hij naar den dorren stok,
En begoot hem met het water
Dat hij uit de bronne trok.
Dagen, weken, maanden vlogen,
En de grijsaard zag verblijd,
Dat de vlijt niet en verflauwde
Van den jongen eeremijt.
Eindlijk sprak hij met een glimlach
Zijnen vuurgen leerling aan :
« Zoon ! dien stok, dien gij besproeidet,
Zeg : hoe is 't met hem vergaan ! »
« Vader, wel ! — zei hem de jongeling
Zoo eenvoudig als een kind,
<c 'k Hebbe hem zoo wel begoten
« Dat hij groeit en vruchten wint. »
« Vruchten 1 » sprak verbaasd de grijsaard.
« Ja, » hernam de jongeling,
« Daadlen rijpen op den kluppel
Die in eenen boom verging. »
« 'k Wil dat wonder zien des Heeren ! »
Sprak de grijze kluizenaar ;
En zij trokken beiden henen
Naar den nieuwen dadelaar.
Lange en uitgekorven bladeren
Groeiden uit den kluppel op,
En zij hongen neergebogen
In een krone rond den top.
En de grijsaard zag de dadelen
Op den kluppel van citroen
Tusschen vele bloempjes rijpen,
Dadelbloempjes geel en groen.

—
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En hij sprak in 't hert bewogen :
« Uit dit wonder, leer, mijn kind !
« Hoe dat hij, die blind gehoorzaamt,
« Van den Hemel wordt bemind. »
L.-L. DE Bo (1826-1885).
Gedichten. Brugge, 1874.

75. De Slaaf.
Een negerslaaf in Oost-Indie was Christen geworden, en
genoot, om zijn vroom en godsdienstig gedrag, het voile
vertrouwen van zijnen heer. Ook, als deze eenige slaven
noodig had, nam hij zijnen vertrouweling met hem naar de
slavenmerkt, en gebood hem daar de koopwaar uit te zoeken,
welke hem de beste toescheen. Zekeren dag had de slaaf weer
zijnen keus gedaan, toen hij op het einde nog eenen afgeleefden
grijsaard in het oog kreeg. « Massa (1), zeide hij, « dezen moest
gij ook koopen ! » — « Waarom ? » vroeg de heer. — « 0
Massa ! » antwoordde de neger ontroerd, doch zonder verder
nitleg te geven, « gij moet dien hebben ! )3
De koopman had wel is waar den oude niet noodig ; hij wist
niet waartoe hem gebruiken, doch niettemin kocht hij hem af.
Niet lang naderhand viel de grijsaard zeer ziek. De jonge
slaaf paste hem zorgvuldig op, waakte bij hem, en betoonde
hem de kinderlijkste genegenheid. Dat zag hun meester :
« Maar wie is toch die oude man, » vroeg hij aan den
jongeling, « dat gij zoo teeder voor hem bezorgd zijt ? Is hij
misschien uw vader ? » — « Neen, Massa, » zei de jonge
slaaf ; « hij is mijn vader niet. » — « Of een uwer bloedverwanten ? » — « Ook niet, Massa ; hij is mijn bloedverwant
niet. » — « Wie is het dan ? uw vriend ? » — « Neen,
Massa, mijn vriend is hij ook niet. » — « En wat is hij dan ? »
vroeg de meester, al meer en meer nieuwsgierig. — v Hij is
mijn vijand, Massa ! Hij heeft mij, toen ik nog een kleine
jongen was, aan mijnen vader en aan mijne moeder ontroofd
en als slaaf verkocht. Maar in Gods woord heb ik gelezen :
Als uw vijand honger heeft, spijs hem ; heeft hij dorst, zoo
laaf hem ! »
.
Edele jongeling, die zoo zich wreekt I
{1) Meester (in de negertaal).
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76. De twee Ploegijzers.
Het ijzer van een ploeg was toch zoo net, zoo glad,
Dat ge er u goed in kunnen spieglen hadt ;
Een ander ijzer was door roest ontluisterd :
Het kloeg en vroeg waarom. — « Waarom ? » zei de eerste ploeg :
« De luiheid heeft, terwijl ik werk en zwoeg,
Uw scherpte bot gemaakt en uwen glans verduisterd.
'k Zou ook verroesteren (1), zoo 'k ledig liggen moest. »•
Een zedeles is hier te vinden !
Rust is roest
Voor ons lijk voor de ploeg, mijn vrienden !
(Naar het Fransch van de Villefranche). (2).

T. B.

77. Dood eens Vaders.
Jan Onraedt, een brave oude man, had zijne vrouw verloren; zijn
zoon, die ook Jan hiet, verleid door slechte gezellen, trok naar Parijs
.4 om te weten wat de wereld is, ,, zei hij, en vader, volgens den hardvochtigen jongeling, vader kon maar in 't oud-mannenhuis gaan wonen.
Zoo gebeurde 't : alles wierd thuis verkocht, en vader, na eenige dagen
bij zijnen vriend Boer Hollemeersch ingenomen geweest te zijn, trok
naar zijne nieuwe verblijfplaats, met de dood in 't hert over het slecht
gedrag van zijnen zoon. Maar de jonge Jan werd te Parijs ziek, en
kwam vol berouw terug naar het dorp, nog op tijd om vader vergiffenis
te vragen en hem te zien sterven.

Vader Onraedt lag op sterven. De zoon stond, drie maanden
na zijne terugkomst uit Parijs, met zijne eêne hand aan zijne
oogen en zijn hoofd neèrwaarts, te krijschen, en met zijne
andere hand in zijns vaders hand die al kou had.
« Jan ! » zei vader, « ik gevoel dat ik naar den Hemel ga ;
'k heb u gezien, eer dat ik stierf ; 'k heb moeder van 't klooster
bedankt en al de zusters, en al die iets voor mij gedaan
(1) Werkw. van herhaling, komende van verroesten. Het verdient
burgerrecht te hebben in onze letterkundige taal. Men ontmoet het
bij oude schrbvers, en in vele Nederduitsche dialecten, niet alleen
van Vlaamsch-Belgid, maar ook van Noord-Duitschland, is het in
dagelijksch gebruik. Z. de *lagers Wdb. der Frequentatieren. — (2) De
Duitsche dichter Ignaz Franz Castelli behandelde, voor de Villefranche,
hetzelfde onderwerp.

- 89 -

hebben : ik zal ze eeuwig gedachtig zijn ; blijf braaf, Jan,
en lees (1) voor mij, ik zal voor u lezen, als ik bij den
Heere kome. »
Vader, als 't u belieft, de benedictie, » zei Jan, en hij snikte.
• God zegene en God beware u, kind ! »
« Vader, als 't u belieft, vergiffenis ! »
« 't Is al vergeven ! » zei Jan.
Moeder (2) had de gewijde keerse ontsteken, en zij, met z-,1
die er bij waren, Jans beste vrienden, alien op hunne knieen,
om de gebeden van de stervenden te lezen.
Vrouwe Hollemeersch, dat goed herte, was met heuren
man meegekomen ; maar, als ze den jongen Jan op zijne
knieen zag, voor zijnen vader, en dat ze hem hoorde vergiffenis vragen, moest zij weg, in den gang, om eenen vollen
loop aan hare tranen te geven ; zij was ook moeder trouwens,
en ze peisde op haar Pierken en op hare andere kinders, en
op den dag dat zij ook, teedere moeder, heur hoofd ging
neerleggen.
Jans zachte doodstrijd begost (3), zacht gelijk zijn leven,
zoo beproefd en zoo gezuiverd door kruisen en verdriet lijk (4)
het goud in den smeltoven.
De gewijde keerse wierd al brandende in Jans hand gegeven,
die nog met zijn voile verstand lag, en wist wat dat hij
vasthield ; hij hield den keersebout (5) kloek ende (6) vast,
gelijk zijn onwankelbaar Geloof ; recht en omhoogewaart, gelijk
zijne Hope en zijn klimmend gebed ; brandende, gelijk zijn
herte vol Liefde tot God.
« Jan, zeg : Jezus, Maria en Jozef ! » zei moeder, en
Jans lippen roerden.
(1) Bidden. In die beteekenis wordt het in Zuid-Nederland dagelijks
gebruikt. — (2) Versta : de moeder van 't gasthuis. — (3) Begost en,
op 't einde van dit stuk, kost zijn twee vormen nog dagelijks
gebezigd door het Vlaamsche y olk : zij zijn oud, maar niet verouderd.
Z. bl. 94 van .Nede2l. Si raukleer, door J. van Beers, Lier, bij
Van In. 1866. — (4) Lijk of gelyk. De eerste vorm wordt niet in alb-,
woordenboeken opgegeven, al komt hij voor in de oude (zie Kiliaan) en
hedendaagsclie sehrijvers, en leeft hij in den mond van 't yolk. —
(5) Bout, m. znw. is het ondereinde b. v. van afgemaaide stroohalmen ;
de horen van eenen pijl ; ijzeren en houten staaf, enz. — (6) En. Den
vorm ende, end (Hd. und, Eng. and) hoort men nog, ook buiten WestVlaanderen, in over end weer, over end ocer, rommedom (kerom ende on), enz:.
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« Kus nog eens het Crucifix.... » en Jan knikte, en hij
kuste 't Kruis, dat moeder bij zijne lippen bracht.
Jezus , Maria en Jozef ! » mompelde Jan nog eens
binnensmonds....
En Jans ziele voer, gedagvaard als zij was op dezen stond,
naar den rechterstoel des Heeren.
« Laat ons bidden voor de overledene (I) ziele ! » zei
moeder Elisabeth ; en al die tegenwoordig waren hunne armen
, omhoog tot een kruisgebed.
Jan alleen, nu vaderlooze en moederlooze weeze geworden,
en las geen kruisgebed ; hij lag en hij snikte op zijns vaders
spondeberd. Hij had zijnen vader verdriet aangedaan, zijn
herte vergeven, hem de dood aangedaan, dat lag hij te peizen,
en hij en was niet troostelijk.
Moeder Elisabeth, en al die binnen waren, moesten alle
middels inspannen om Jan van zijnen vader weg te krijgen ; een
dingen troostte hem nog en kost hem nog een weinig stillen,
het was dat vader hem alles vergeven had, en dat zijne
laatste woorden, woorden van vergiffenis waren.
B. K.

CALLEBERT.

Jan Onraedt. Brugge, bij Beyaert-Storie, 1876.

78. Het Beeld der H. Maagd.
Maria, 'k zag u duizend malen
Geschilderd wonder lief en zoet,
Maar geene schildring kon er halen
Bij 't beeld dat leeft in mijn gemoed....
Ik weet slechts, dat het aardsch gewemel
Sinds dan voor mij als rook verzwindt,
En een onzeglijk zoete hemel
Zich eeuwig in mijn hert bevindt !
G. BoLs.
1Naar het Hoogduitseh van Novalis).
Liistertje, liederverzameling in cijfermuziek. Antw , bij van Os, 1885.

(1; Orerleden beteekert roorbijgegaan, niet : gestorren (zie hooger bl. 5).
Hat is hier dus juist gebruikt.

—
7g. De Olifanten in de bosschen van Ceilon (I).
...Voor hem draaft de geleider, de verdediger en beschermer
van het geheele gezelschap, door hen zelven tot dezen post
verheven, dewijl hij machtig is, met schrikkelijke slagtanden
gewapend, en ze alle in jaren en groote overtreft ; de gansche
troep volgt kort achter elkander, in dichte geslotene gelederen
met hunne jongen in het midden : eene verschrikkelijke
phalanx (2) van wandelende bergen ; stammen van middelbare
,dikte rennen ze omverre, en vertrappen de hooge en dichte
struiken ; alles buigt en breekt onder deze reusachtige gevaarten :
het gekraak der nederstortende boomen, nu en dan vermengd
met hun krijschend schreeuwen, weergalmt in de luisterende
wildernis ; de reiziger hoort het des nachts uit de verte
naderen, en beeft in het midden zijner hem omringende
vuren. Gelijk een vernielende orkaan, die met ijselijk
gebrul in een dicht palmbosch dringende, op zijnen doortocht de gladde stammen in rijen na elkanderen ter neder
welt, en verre achter zich verwoestende sporen aijas vreeselijken
wegu laat, — dus maken ook zij, onafgebroken voortrennende,
eene lange scheuring in het woud, eene verwilderde baan,
met omgestorte boomen en vertrapt kreupelbosch bedekt. —
Is het een stilstaande poel, dien zij bereikt hebben, een Alas
door den regen veroorzaakt, dan beroeren ze eerst het water,
uit vreeze voor schadelijke insecten en vergiftig gewormte,
dan steken ze onbeschroomd hunne trompen er in om een
langen dorst te lesschen, zuigen het troebele nat, dat onder
hun bereik wegzinkt, en gieten het in hunne verdroogde
kelen ; doch snelvlietende rivieren en kabbelende beken met
beschaduwde oevers, waar de overhangende boomen zich in
den doorzichtigen boezem spiegelen, beminnen ze bovenal,
en begerig zakken ze in het verfrisschende water, om hunne
verhitte zijden te koelen ; — op eens stuit de afvlietende
stroom tegen hunne breede zijden, als tegen eenen dijk terug,
en vliegt bruisend over hen heen, terwiji ze het schuimende
(1) Eiland ten Z. 0. van Hindostan, bij de Romeinen Taprobane geheeten ; het ging in 1656 van de Portugeezen tot de Hollanders over, en
staat sedert 1796 onder de Engelschen. — (2) Bij de Grieken : legerbende voetvolk (OlotA.
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nat als eene hoos optrekken, en spelende op hunne onbedrevene kinderen spuiten ; dan stijgen ze vveder op het droge,
wandelen langs den begraasden oever en verzadigen zich met
de wilde vruchten of de toppen der jonge boomen, totdat
eene schemering den naderenden dag vermeldt, en zij weder
in het diepste des wouds terugkeeren.
J. HAAFNER (1755-1809).
Reize to voet door het eiland Ceilon.

So. De Zondagvoormiddag.
De heldre torenklok vermeldt de hoogmis.
Op de even nog verlaten straten, speurt
M'allengskens meer beweging. Zachtjes gaat,
Nu hier, dan daar, een deurken open : vaders
En moeders met hun zoons en dochters wandlen
In groepjes kerkwaarts, hun gebedenboek
In hand. En meenge groet klinkt luide in 't rond
En meenge handdruk, meenge blijde lach
Verzelt 'nen vriendelijken hoofdknik, wijl
De bonte stoet, die immer dichter wordt,
De kerkdeur nadert.
Negen slagen bonst
De zware klok, die de uren telt. Reeds vult
Het orgel 't 13&fritiierkgevaart met dreunend
Geschal van feestelijke klanken. 't Rijst
Omhoog, het zielverrukkende geluid...
Ornhoog uit krachtge borsten stijgt het loflied t
Omhoog uit zilvren vaten klimmen wolken
Van balsemgeurgen wierook, God ter eere !
Omhoog verheffen zich, in vuurge godsvrucht
Ontvlamd, de vrome, vreugdevolle herten
Van 't knielend, dankend yolk tot Godes troon !
Het is of de aarde hemelwaarts zich wendt,
't Is of de ziel, van 't stof ontbloot, reeds zweeft
In hooger sferen ; zien en hooren, denken,
Gevoelen, 't aarzelt alles, alles zwicht
En schijnt verslonden in het hemelzoete
Genot, het juublend heil, welk 't hert bestormt,
Verrukt, betoovert, weg doet smelten !
— Al
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Te snel vervliegt dat indrukwekkend uur ,
Al zacht en zachter ruischt des orgels stem,
Tot ze in een trillend zuchten sterft. Aandachtig
Aanhoort haar de echo langs 't gewelf en murmelt
Den langen, tragen scheidsgroet ! Niets meer, niets !
Nog houdt een oogenblik het tooverspel
Van 't roerend slotakkoord de ziel omvangen :
Haar komt slechts langzaam, trapsgewijs, bezinning
Terug... Naar buiten dan ! Naar buiten ! Spoedig,
't Is Zondag, vreugdedag ! Aan 't kerkportaal
Ontmoet men welgezind de vrienden. Gauw
De stad uit, frissche lucht geademd in
De breede, lommerrijke dreven, waar
Het zonnelicht door 't frissche loover dartelt !
Intusschen zal de huisvrouw voor het noenmaal
Gaan zorgen. 's Zondags heeft m'een gast te meer
Aan tafel — Eetlust, dien de mannen op
De wandeling ontmoeten.
HILDA RAM.
Een Klaverken nit 's Levees Akker. Roeselare, bij de Seyn, 1884.

8x. Legende van Onze Lieve Vrouw ten Sneeuw.
1.
Over zeer vele jaren woonde er te Gersau in Zwitserland (1)
eene godvruchtige familie. Zekeren dag stond de zoon Felix
met eenen korf aan den arm gereed om den Rigi te beklimmen.
Goede Felix, » sprak zijne moeder, « doe wat ge mij gevraagd
hebt. Draag den voorraad brood, kaas en wijn naar den ouden
eremijt op den berg, en dat de H. Maagd, die brave kinderen
liefheeft, u beschutte ! »
De achtjarige knaap sprong snel in de vroolijke morgenlucht
vooruit, want hij moest zich spoeden, wilde hij, op eenen
korten octoberdag, van den oever des meers den hoogen
Rigiberg bestijgen en voor den aanbrekenden donker weder
te zijnent wezen.
(1) Gersau is een klein dorp, schilderachtig gelegen aan den voet van
den Rigiberg en op den boord van het Vier-Woudstedenineer (Fransch :
Lac des Quatre-Cantons ; Hoogduitsch : Vierwaldslcidtersee).
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Hoe had de brave jongen zijne moeder gesmeekt, om toch
eenige levensmiddelen naar den kluizenaar te dragen ! Gisteren
avond immers hadden terugkeerende herders gezegd, dat de
oude man zeer gevaarlijk ziek lag. En Felix zag hem zoo
geerne ! Als hij in den zomer de geiten hoedde, had hij met
den grijsaard kennis aangeknoopt, en van hem met wel
duizend ooren zulke wijze raadgevingen en wondere vertelsels
afgeluisterd ! Moedig steeg dus de knaap naar de kluis.
2.
Eindelijk stond hij voor de deur, en stiet ze open.
Daar lag de ouderling bleek en uitgemergeld, de doodskleur
op het gelaat. Als uit eenen diepen droom gewekt, opende
hij langzaam zijne verglaasde oogen, die reeds voor eeuwig
gesloten schenen, en een matte vreugdestraal kwam nog eenmaal zijne gebrokene blikken, bij het zien zijns jongen lievelings,
verlichten. De arme Felix, dien schrik en droefheid als dekeel toenepen, dreef de tranen terug, die op het punt waren
zijne oogen te ontspringen. In zijn jong en teeder hert
woonde, onder het hulsel der kinderlijke vreugde en kommerloosheid, eene mannelijke en vastberadene ziel. Ook verloorhij geenen oogenblik in nutteloos klagen. Ras haalde hij uit
zijnen korf den wijn te voorschijn, vulde eenen beker en
reikte hem den stervenden grijze. De versterkende drank
gaf aan den eremijt de spraak weder.
« Kind lief, » zeide hij, « dat de H. Maagd u zegene ! Gij
hebt eenen stervende eene laatste verkwikking gebracht ! »
Bij deze woorden zakte hij terug, en Felix zag met eene
koude huivering de schaduwe der dood over het gelaat van
zijnen ouden vriend nederzinken. Nu brak zijne ingehoudene
smert opeens los : snikkend wierp hij zich op het lijk, en
wou het met al den gloed zijner frissche jeugd verwarmen.
3.
Zoo verviogen de uren, en Felix bemerkte niet, dat de
glans der zonne achter den avondnevel verdoofde, en de
duisternissen zich over den aardbodem verspreidden.

- J5 Eerst wanneer de wind jammerend aan de deur der hutteHoot, als om den overleden bergbewoner zijn sterflied te
zingers, ontwaakte de knaap uit zijne verbijstering. Hoe lang
hij aan het doodsbed des grijsaards gezeten had, wist hij
niet ; maar hij zag wel dat het hoog tijd was, om zich op
weg naar zijne woning te begeven.
Als hij uit de hutte trad, was het weder geheel veranderd :
boven zijn hoofd, rond hem, order zijne voeten woelden de'
wolken en nevelen dooreen, en langs eene scheur der loodgrauwe dampen die van tusschen de rotsen omhoog stegen,
gaapte hem het Vier-Woudstedenmeer zwart tegen.
Hij sloeg den weg naar het dal in ; maar nauwelijks had
hij eenige stappen gedaan, of een verschrikkelijk onwederbrak los. Een stortregen met hagel gemengd stroomde uit de
wildwoelende wolken. De wouden huilden, en de dennenboomen ploften krakend neder. Op de hagelvlaag volgdesneeuw, die door den wind oristuimig heen en weer gedreven
werd. Dichter en dichter stormden de sneeuwvlokken om hetkind, dansten voor zijne verblinde oogen, of dwarrelden ineen woedenden maalstroom rond hem. Als een dikke, bewegende sluier verborgen zij hem het pad, dat nevens dendiepen afgrond heenslingerde.
In den beginne had de arme Felix met al de behendigheid van den tergknaap tegen het onweer geworsteld, doch
eindelijk verloor hij zijnen moed en zijne tegenwoordigheid
van geest. De gedachten aan zijne ouders, aan zijn huis, die
eerst aan zijne schreden vleugelen gaven, verlamden nu zijnelaatste kracht : zou hij ze nooit meer weerzien ? Zijn jong
hert kromp ineen van doodsangst. Reeds wankelde hij, reedsgleed zijn voet... een valsche stap, en 't was met hem gedaan...
4.
Ziet ! daar stond hij plotseling als aan den grond genageld.
Eene verblindende klaarte, zoo helder als de liefste zomerdag,
verlichtte in eens de lucht romdom hem, brak glansrijk door
de dansende vlokken, en in 't midden van dien stralenvloed
ontwaarde Felix eene wonderschoone vrouwengestalte, die hem
te gemoet kwam. Wit en slank als eene lelie, met eenen,
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krans rozen rond het reine voorhoofd, in een gewaad blinkend als zilver, eenen liefelijken geur verspreidende als van
pas ontlokene viooltjes, zoo zweefde zij naar den ontstelden
jongen. Moederliefde lachte op haar zacht aangezicht, zoet
medelijden straalde uit hare oogen. Zij boog zich voorover,
hief den knaap omhoog, en drukte hem liefderijk aan hare
borst. Het stond hem voor, alsof hij weder een klein kindje
was, en door zijne moeder gelijk weleer over beemd en veld
gedragen werd, zoo wel, zoo gerust gevoelde hij zich in de
armen der hemelsche vrouw. En hoe gemakkelijk droeg zij
hem ! Gelijk met eene duif vloog ze met hem den berg af.
Felix, van licht en geur bedwelmd, zonk aan haren boezem
in eene zachte sluimering...
Toen hij ontwaakte, be yond hij zich alleen in de duisternis.
De storm was bedaard, en slechts het doffe bruisen van
't nabijzijnde meer duidde de nog pas geleden ontroering der
natuur aan. Nauwelijks had Felix zijne gedachten verzameld
en getracht zijnen weg te herkennen, of hij zag tusschen de
boomer fakkelen op hem afkomen, en hoorde uit de verte
zijnen naam door verscheidene stemmen roepen. Thans
herkende hij zijne dorpsgenooten, vader en moeder voorop,
die uitgegaan waren om hem te zoeken. Sedert het aanbreken
van den nacht dwaalden zij aan alle zijden den berg rond,
en wanhoopten reeds den verlorene terug to vinden. Felix
wierp zich eerst in de armen van zijne ouders, die hunnen
geliefden zoon met kussen en tranen bedekten, en verteide
dan de geschiedenis zijner wonderbare redding.
Het dorp besloot eenparig op de plaats waar de Hemellioningin aan den knaap verschenen was, eene kapel te bouwen.
Doze zou als gedenkteeken van dit wonderbaar voorval en
als toevluchtsoord voor verdoolde reizigers dienen.
Het kerkje werd Maria-ten-Sneeuw geheeten : Felix deed
er meermaals eene bedevaart heen, en zijn voorbeeld werd
allengs door vele anderen gevolgd.
J. B.
(Naar het Hoogduitseh van Hasenclever) (1).
Reisje in Zwitserland.

(1) Atte and Neue Welt. Illustrirte Katholisehe Monatsehrift. Einsiedela, 1567.
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Buldrend speelt de zee met 't oude vaartuig.
Kalm, manhaftig kampt de grijze zeeman
Met den storm. Maar, splijtend to alien kante,
Vreeslijk kraken de oude broze wanden
Bleek en bevend staart alom de manschap
Naar het krakend wantwerk (2) en den zeeman.
« Sloepen of ! en vrouwen eerst ! » gebiedt hij.
Wieglend wagglen sloepen in den storrem (3).
Angstig ijlt de manschap in de sloepen !
Eenzaam staat op 't vaartuig de oude zeeman.
« Vol ! » zucht hij, « vaartwel, matrozen, redt u ! »
Door den storm verdwijnen zijne sloepen....
Buldrend speelt de zee met 't splijtend vaartuig.
Kalm, manhaftig bidt de grijze zeeman,
De armen rond een mast. Zoo lange reisden
Schip en zeeman samen door de stormen ;
Grijs is 't hoofd geworden van den zeeman,
Krakend en versleten 't machtig vaartuig....
0 de wind, de zee, de laatste storrem !
Schuimend, bruisend, stijgen wilde baren
Onder zijne voeten. Krakend, berstend,
In de diepe kolken draait het vaartuig....
Samen duiklen schip en man verzwolgen.
Machtig stormt de zee weer grootsch en eenzaam.
A. RODENBACH (1856-18S0).
Eerste Gedichten. Roeselare, bij J. de Meester, 1878.

83. De jonge Katholiek.

Ik ben een kind der Kerke,
En heb de Kerke lief,
Waarin ik werd geboren
En kreeg mijn christenbrief (4.).
(1) en (2) Wand, rnuur ; binnenzijde van een schip. Want, wantwerk,
al het touwwerk aan boord ; het scheepstuig (Fr. agree). Z. Nieuw
Wdb. der Nederl. t., door J. H. van Dale. 's Gravenhage, bij Nijhoff. —
(3) Dichterlijke vrijheid, voor storm. — (4) Het yolk zegt gewoonlijk en
even goed, volgens de oude uitspraak en spelling, kerstenbrief, d. i.
doopakt. Zie uitleg van kerst in nota op N' 93.
Bloem1.1. s. Deel. 7.
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De Kerk is onze Moeder,
Die ons geleidt tot God den Heer.
1k ben een kind der Kerke,
En heb de Kerke lief.
Ik ben een kind der Kerke,
En sta dien naam niet af.
'k Wit voor dien eernaam leven
En strijden tot aan 't graf !
Haar Godsdienst geeft mij troost en moed.
En leert mij wat een Christen doet ;
Ik ben een kind der Kerke,
En sta dien naam niet af.
Ik ben een kind des Pausen
En zweer dien Vader trouw ;
Ik treed voor hem in 't strijdperk,
Wat of 't mij kosten zou !
Komt, vrij vooruit, in dichten bond !
Voor Godsdienst, Kerk en Vadergrond !
Ik ben een kind des Pausen,
En zweer dien vader trouw !
L:etlerkrans Moor katholicke Scholen.

FRANS WILLEMS.
Antwerpen, bij van Os.

84. Strijd voor 't leven.
Op zekeren dag dat de zon fielder scheen, beschouwde ik
in onzen hof eene spin, wier net ik met inzicht gebroken
had, om te zien hoe zij het weder zou herstellen.
Terwijl ze bezig was met den laatsten draad te knoopen,
fladderde eene jonge bie in de nabijheid op al de bloemen,
die met opens kelken haar den zoetsten drank aanboden....
Er stond niet verre van het spinneweb eene fuchsia (1),
die met hare honderd roodblauwe klokskens de bie tot zich
riep, en den honing als een verleiddnd lokaas bij druppelen
liet uitstorten. Het zorgeloos bieken antwoordde op den roep,
kroop in de herten van alle de bloemen, en dronk zich vol
(1) Eene fraaie Amerikaansche plant, doorgaans met donkerroode
bloempjes of klokskens, aldus genoemd Haar Leonard Fuchs, overleden
te Tubingen in 1565.
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honing totdat het verzadigd was. En wanneer het niet meer
drinken kon, zeide het ook vaarwel aan de fuchsia, en wierp
zich zingend in de lucht.
Maar hier stond het wachtend net gespannen ! Het bieken
vloog er in en geraakte vast ; dan veranderde zijn weeldezang
in een klachtlied, en bevende zag het de verveerlijke spin
met hare lange schraagpooten komen aangeloopen. Zoo moedig
als onbezonnen was het bieken : het zou zich niet zonder
strijden overgeven, en wilde zijn leven duur verkoopen ; ook
begon het met zijnen angel naar de spin te steken, maar
deze kende de spreuk : List overwint macht. Zij wierp van
verre het bieken eene menigte draden over het lijf, en wentelde
het eindelijk zoo zeer in menigvuldige banden, dat het zich
niet meer verroeren kon en eene akelige dood te gemoet zag.
Onderwijl zette eene sluipwesp zich op het blad eener
syringa (1) neder ; zij begon hare vleugelen te strijken, en
stuurde vlammende oogen op de spin, die welhaast hare
prooi zou worden. De spin zag eensklaps het verschrikkelijk
beeld van haren vijand in twee barer acht segen schijnen.
Zij meenEe te vluchten en zich langs eenen draad tot op den
grond of te laten. ; maar de sluipwesp verliet het syringablad
en viel met open klauw, als een bliksem, op de bevende
spin, wier twee voorste pooten zij met den eersten slag
afrukte. Zij maakte zich bereid om met haar 'slachtoffer naar
haren moordkuil te vliegen, doch op dit oogenblik schoot er
eene zwaluw door het net, en nam bie, spin en sluipwesp
mede in de lucht.
De vreeselijke strijd was beslist : eene groote ging drij
kleinen eten !
H. CONSCIENCE (1812-1883).
Eenige bludzijden uit het Boek der Nutuur.

$42. Spreuken.
Die eenen put maakt voor een ander, valt er zelf in.
Het oorkussen van den booze is bezet met doornen.
Armoede is geene schande. — Schande duurt langer als armoede.
God borgt wel, maar en scheldt niet kwijt.
(1) Te Antwerpen kruidnagel geheeten ; rond Mechelen en Leuven :
jasmienen en meibloemen ; in de Kempen noemt men die bloemen
beter, naar den wetenschappelijken naam, serienen. In 't Fr. is 't tiles,
dat eigenlijk peersch beteekent, omdat de eerste ingevoerde die kleur
hadden.
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85. De eerste Zonnestraal.
In den maneschijn ben ik buiten geweest
Waar beken en vlietekens kabbelen !
Daar heb ik wat vogelkens zingen, gehoord,
Wat berg en bloemekens babbelen :
En daar heb ik een twisten en kijven gehoord,
Als ginge 't om dood en leven :
Aan wie van alien den eersten kus
Het morgenrood zou geven.
« Ik krijg hem stellig, » zoo sprak de beek,
« Daar waters aan spiegels gelijken :
En wat doet het morgenrood vooreerst,
Als zich daarin bekijken ? »
De vogels zeiden op hunne beurt :
Wij vliegen het juichende tegen,
Zoodra het den kop uit de wolken steekt :
Het meest is het ons genegen ! »
Toen bromde de berg : « Zijn eerste kus
Zal mij ten deele vallen ! »
En schudde voornaam (r) zijn sneeuwigen kop,
« Want ik ben de hoogste van alien I
En de grooten krijgen alles het eerst ;
Na hen ontvangen 't de minderen :
Dies scheidt er met zaniken uit, gij zult
Toch mij den triomf niet verhinderen »
Daar blaast de zefir (2) de sterrekens uit ;
En, net als violen en rozen,
Ontstijgt het vurige morgenrood
Den wolken, die liefelijk blozen.
En over woud en waterval,
En over berg en valleien,
En over de vogels in 't blauwe ruim,
En over de bloemen der weien, (3)
(1) VOornTiam (Hd vornehm, statig). — (2) zefir of ;- efier, zoet
-- (3; Weiden.
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Spant het de guldene vleugels uit,
Waar heerlijk licht uit perelt,
En kust, niet wetend van klein of groot,
In Bens de gansche wereld !
FRANS DE CART (1834-1878).
(Naar het Hoogduitseh van von Klesheim).

86. Op den eersten Tand van mijn jongst geboren Zoontje.

Triomf, triomf ! hef aan, mijn luit,
Want moeder zegt : de tand is uit !
Laat dreunen nu de wanden !
Eerst gaf Gods gunst het lieve wicht
Den adem en het levenshcht,
Nu geeft Hij 't wichtje tanden.
Triomf, triomf ! God dank er voor,
Want moeder zegt : de tand is door !
Nu lof en lied verheven !
Geluk nu, kind, met snaar en zang !
Besteed het wel, bewaar het lang,
Wat u Gods gunst wil geven.
Bewaar het lang, besteed het wel :
Een goed gebruik is Gods bevel :
Laat u dat voorschrift leiden ;
Houd, u ten nut en Hem ten dank,
De tandjes rein en 't zieltje blank :
Zoo knagen geen van beiden.
Groei op ! groei op ! word groot en goe 1,
Win treflijk aan in kracht en cooed,
Om lot en leed to tergen ;
En wie u 't eerloos hoofd moog' bien,
Laat, jongen, laat uw tanden zien,
Waar eer en plicht het vergen !
Groei op, word braaf, bekroon mijn doel ;
Laat vroeg 11W ziel van diep gevoel
Voor recht en waarheid branden !
Belach der boozen wrok en wraak,
En neem altijd der braven zaak
Manmoedig op uw tanden !
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Groei op, word vroom, word rijk aan deugd ;
Laat nooit mijn oog, dat weent van vreugd,
Om u van weemoed krijten ;
En geve u God, tot aan den dood (1),
Een eerlijk stukje daaglijksch brood,
Waarop uw tandjes bij ten !
H. TOLLENS (178o-1856).

87. Veronika met den Zweetdoek.
...Het geleide sloeg nu eene lange straat in, die links een
weinig krom loopt en op welke verscheidene zijstraten uitkomen. Van alle kanten begaven zich welgekleede lieden naar
den tempel, van welke een deel zich ter zijde hielden uit
Farizeesche (2) vrees van zich te verontreinigen, doch een
ander gedeelte eenig medelijden betoonden. Simon had omtrent
tweehonderd schreden ver den Heer helpen den kruislast
dragen, toen uit een schoon huis — dat ter linkerzijde der
straat ligt en tot welks voorplaats, omringd met eenen breeden
muur en met traliewerk, een terras met trappen leidt, —
eene groote en statige vrouw, met een klein meisje aan de
hand, het gelei te gemoet snelde. Het was Serafia, de vrouw
van Sirach, lid van den Tempelraad, welke door hetgene zij
heden deed, den naam gekregen heeft van Veronika, dat is,
very icon (3), het ware afbeeldsel.
(1) Dood is beter vr. ,, Oudtijds werd het woord alleen yr. gebruikt, en
zei men Ver Deod, d. i. Vrouw Dood, waaruit op te maken is dat men zich
't zeisendragend rif onder de gedaante van eene vrouw voorstelde. ,,
(J. David, aanteekening op vers 95, l' zang, De Ziekte der Geleerden, van
Bilderdijk. Bij van Linthout, Leuven, 1885. Zie ook Davids aanteekening
op v. 85 van De Geestenwereld, voorkomende in Nederlandsche Gedichten,
uitgegeven door den Hoogleeraar P. Willems. Bilderdijk gebruikt dood
nog yr. o. a. in zijn heldendicht De Ondergong der Eerste Wereld, III,
168 en v. 305). Vandaar de uitdrukkingen ter dood, tot der dood. H alma,
Olinger, van de Velde en Sleeekx, Heremans geven het m. en yr. Bij de
schrijvers is 't m. en vr., ook in Noord-Nederland. — (2) De Farizeers
waren eene Joodsche secte ten tijde van 0. H. Jezus-Christus. Zij
legden uitwendig een bijzonderen iever aan den dag om Mozes' wet in
hare kleinste voorschriften te volgen, doch daar bleef het bij : hun
naam staat gelijk met schijnheiligen. — (3) Icon worst bij den Latijnschen
schrijver Plinius aangetroffen. 't Is het Gr. iota:iv. Zie Rond den Heerd,
bl. 147, 1884. Beter wordt Veronika afgeleid van het Gr. vpivt.x.4,
overwinnares. Z. ook Het Belfort, bl. 41, 1891 — en Jamar's Het Gouden
Bock van Jesus' Lijden, bl. 110.
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Serafia had te harent eenen kostbaren reukwijn bereid,
met het vroom verlangen om den Heer op zijnen bitterer
lijdensweg daarmede te verkwikken. Zij was in eene smertelijke afwachting den stoet reeds eenmaal tegengekomen ; ik
zag haar gesluierd, met een jong meisje aan de hand, dat zij
tot kind had aangenomen, naast den doortrek snellen, toen
Jezus zijne heilige Moeder ontmoette ; doch zij vond in de
verwarring geene gelegenheid om den Heer te naderen, en
zoo spoedde zij dan weder naar huis, om hem daar af te
wachten.
Zij trad nu gesluierd de straat op ; een lange doek hing
over hare schouders ; het meisje, omtrent negen jaar oud,
stond aan hare zijde, en had eenen beker met wijn onder een
overhangsel verborgen, als het gelei naderde. Zij die vooruittrokken zochten tevergeefs haar terug te dringen ; zij was
buiten zichzelve van liefde en medelijden, en drong met het
kind, dat zich aan haar kleed vasthield, door het ter zijde
loopende gepeupel en den troep soldaten en beulen, trad
Jezus in den weg, viel op hare knieen en bood hem den
linnen dock aan, welken zij voor hem uitspreidde, zeggende :
« Vergun mij, het aanschijn mijns Heeren af te drogen ! »
Jezus nam den doek met de linkerhand, en drukte hem
met de vlakke hand tegen zijn bebloed gelaat ; vervolgens
de linkerhand met den dock naar de rechte toe bewegende,
welke het kruis vasthield, drukte hij den dock tusschen beide
handen te zamen, en reikte haar dien dankend terug ; zij
kuste denzelven, schoof hem onder den mantel op haar hert,
en stond op ; toen hief het meisje den beker met wijn vreesachtig omhoog, doch de beulen en soldaten lieten haar niet
toe dien aan Jezus te geven. Alleen de rassche stoutheid
van hare daad had, door den toedrang van het yolk rondom
hetgene zoo plotseling gebeurde, den doortrek omtrent twee
minuten doen ophouden, waardoor zij hem den zweetdoek
kon toereiken. De rijdende Farizeers en de beulen waren
woedend over deze ophouding, en nog weer over deze openlijke
eerbewijzingen aan den Heer ; zij begonnen Jezus te slaan en
te trekken, en Veronika vlood met het kind haar huis in.
Nauwelijks was zij in hare kamer teruggekomen, of zij
legde den zweetdoek voor zich op de tafel, en viel in onmacht ;
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het meisje knielde weenend met den beker bij haar ned.er.
Zoo vond haar een huisvriend, die haar bezoeken kwam, en
zag haar bij den uitgespreiden doek, op welken het bloedig
aangezicht van Jezus schrikkelijk, maar wonderbaar duidelijk,
afgedrukt was, als dood liggen ; verwonderd over hetgeen hij
zag, deed hij ze tot haarzelve komen, en toonde haar den
zweetdoek, voor welken zij weenend nederknielde, zeggende :
« Nu wil ik alles veriaten, want de Heer heeft mij eerie
gedenkenis gegeven. »
Deze doek was eon stuk van fijne wol, omtrent drijmaal
zoo lang als breed ; men had dien gewoonlijk om den hals ;
somtijds droeg men nog eenen tweeden, die over de schouders
nederhing. Het was een gebruik, dat men met zulk eenen
zweetdoek bedroefde, zieke, vermoeide personen te gemeet
ging, en hun het aangezicht afdroogde tot teeken van roues
en medelijden. In de heete landen gaf men malkander ook
zulke doeken ten geschenke. Die doek heeft naderhand immer
aan het hoofd van haar bed gehangen ; hij is, na hare
dood, door de heilige vrouwen aan de Moeder Gods, en door
de apostels aan de Kerk gekornen. (I)
W. VAN WEST (t 1884).
Bader Lijden, uit het Hoogduitsch van Brentano (2).

33.

Zucht en Vlucht naar den

Kalvarieberg.

0, wie geeft mij duifjesvlerken,
Dat ik snelle door de lucht,
Dat ik vliege tot den Kruisberg,
Waar Maria staat en zucht !...
(1) Hij wordt thans bewaard in Sint-Pieter te Rome. Zie Passieboeksken,
door V. de Buck. — (2) Naar de visioenen van Anna Catharina
Emmerich. Deze was Augustijner-non te Dulmen (bij Munster, in
Westfalie), en stierf in 1824, na een wonder vol leven. Begunstigd met de
wondteekenen van de kruising, — gelijk de H. Franciscus van Assisi&
de H. Catharina van Senen, en een zestigtal geken de andere godvruchtige
personen,waaronder ook, in deze laatste tijden, Louisa Lateau genoemd
wordt (-1- 24 Aug. 1883, te Bois d'Haine in Henegouw), — scheen het, in
hare overwegingen, als ware zij getuige van 't bitter lijden van Onzen
Lieven Heer. Het verhaal der visioenen, waar zij zelve toch geene
geschiedkundige zekerheid aan hechtte, stelde de Hoogduitsche
schrijver Clemens Brentano (-1- 1844) naar heure aanduidingen getrouw
te boek.
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Met een innig rouwbetoon !
Laat mij deelen in uw smerte,
Met u weenen naast uw Zoon !
'k Zie den Godmensch, 't heil der volken,
Op het vloekhout uitgerekt ;
'k Zie mijn Schepper, Heer en Vader,
Met zijn lekend bloed bevlekt.
'k Zie zijn hoofd, gekroond met doornen,
Nederhangen op zijn borst ;
'k Hoor hem met verstorven lippen
Tot mij roepen : Ik heb dorst !
Vlieg, mijn ziele, vlieg naar ginder !
Bled aan Jezus lavend nat !
't Is voor u dat hij gaat sterven,
Die zijn wetten overtradt !
Vlieg !... Eilaas, bet is to spade !
Vader, roept hij weer met knIcht,
'k Geef mijn geest in uwe hander ;
Vader, alles is volbracht !

Aarde, sidder ! weent, o Engelen :
't Lam ligt zielloos op 't altaar ;
De Opperpriester is gestorven
Voor zijn eigen moordenaar.
Goede Jezus, ben ik, zondaar,
Dan zoo kostbaar in uw oog ?
Wee mij, zoo ik voor uw liefde
Geene wederom betoog !
Vlieg, mijn ziele, vlieg naar ginder !
Jezus opent u zijn hert :
't Is voor u dat op halvarie
Jezus' zij doorstoken werd.
Mocht ik schuilen in die wonde,
O Gekruiste, tot mijn dood !
0, wat zoude ik vreugde smaken,
Wat gerustheid in mijn dood !
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Laat mij 't denkbeeld van uw lijden.
Steeds verzellen waar ik ga !
Laat mij 't heilig Kruis aanschouwen
Als het pand van uw gelid.
Jezus, doe mijn hert ontbranden,
Schenk mij zelf uw vuurge vlam,
Dat ik immer voor u leve,
Voor u sterve, vlekloos Lam !
0 wie geeft mij duifjesvlerken,
Dat ik snelle door de lucht,
Dat ik vliege tot den Kruisberg,
Waar Maria staat en zucht !
P. CLAESSENS (1817-1886).
Maria-Almanak, 1884.

8g. Zonnenopgang.
Alles slaapt op de heide.
De voelende planten houden hare bladeren nog toegevouwen :
de bloemen hebben hare kelken nog gesloten, en schijnen als
bezielde wezens, die, met de oogen toe, in vergeteiheid gedompeld liggen. Het is geen nacht meer, het is nog geen dag.
Zwart is de westerkim en ondoordringbaar : de oosterkim,
als een doorschijnende waterplas, kleurt zich met een twijfelachtig licht.
Van al de sterren blinkt er nog eene enkele : haar naam
is Lucifer (I), en zij dient als voorbode der naderende zonne.
Op de boorden van het woud hangt eene mistgordijn.
Maar zij klimt in de hoogte, en heeft nu reeds de toppen
der boomen bereikt ; welhaast zal ze opstijgen, en onzichtbaar
verzwinden in den hemelkolk....
Als eene ootmoedige dienstmeid, die stilzwijgend op het
ontwaken harer meesteresse wacht, zoo omhult de aarde
zich met stilte, totdat haar meester kome.
Eene roode tint verft nu de lichtpoort ; de morgenster
verbleekt 1
(1) Dit Lat. woord bet. lichtbren9er, en duidt bier de morgenster aan.
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Daar schudt eene goudvink de waterdruppelen van haar
vederkleed. Zij verlaat den rusttak, werpt zich in de lucht,
en zet zich op den hoogsten boom des wouds.
Zij ziet met vreugdevollen blik naar het Oosten, en welhaast
schijnt een deel der zonneschijf haar in het oog ; haar gorgel
ontsluit zich, en zij zingt, in zilvergalm, het daglicht tegen.
Gelukkige vogel, die de hemelfakkel eerder ziet dan wij !
Het teeken is gegeven !
Duizend gevlerkte toonkunstenaars ontwaken, en duizend
lofzangen verheerlijken de schepping.
Zie, de leeuweriken klimmen, klimmen altijd hooger : zij
willen hunne dankende stem dichter bij den troon van hunnen
God doen klinken.
Ha ! daar verheft de lachende zonne zich boven het
dennenbosch !
Hare straatbusselen glijden als eene onmeetbare tooverroede over de heide : al wat zij raken, ontvangt leven en
glans !
Hoor, hoe de krekels en sprinkhanen hunne morgenbede
den Heere toesturen ! Zie, hoe de bloemen zich ontsluiten,
hare kelken en kransen opendoen, alsof zij eene straal van
den wereldminnaar in hare herten wilden ontvangen !
Gegroet, gegroet, gij glansend meesterstuk van den grooten
Werkman !
H. CONSCIENCE (1812-1883).
Graaf Hugo vun Craenhove.

go. De jonge Vlaming (4).
Ik ben een jonge Vlaming
En min den vadergrond,
Waar God in eedle herten
Den geest der vrijheid zond.
Ik min der Vlaamsche gouwen pracht,
Waar 't golvend graan ons tegenlacht.
Ik ben een jonge Vlaming
En min den vadergrond.
(1) Dit stukje is de tegenhanger van De jonge Iratholzek (zie hooger
bl 97,.

—
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1k ben een jonge Vlaming
En heb mijn tale lief,
Waarin de vaadren schreven
D'alouden (1) vrijheidsbrief ;
Waarin ik zing mijn lustig
En Gode dank en hulde bied.
1k ben een jonge Vlaming
En heb mijn tale lief.
1k ben een jonge Vlaming,
Wiens borst van vrijheid gloeit ;
Daarvoor heeft menigmalen
Het Vlaamsche bloed gevloeid.
1k eer der vaadren burgermoed,
Die ons verwierf zoo'n kostbaar good.
1k ben een jonge Vlaming,
Wiens borst van vrijheid gloeit.
FRANS WILLEMS.
Liederkrans voor katholieke scholen.

gi. Het Vlaamsche Volk.
Eertijds heeft er een yolk bestaan, edel en groot, de wereld
rond bekend. Over vijf-zes honderd jaar en hadt gij onder
de zon geene bezochte streek gevonden, waar men den Vlaming
niet kende, waardeerde en prees.
Velen in Europa zelf weten bijna niet meer dat er nog
Vlamingen bestaan.
Een mijner beste vrienden was eertijds to Weenen, in Oostenrijk, en verbleef daar eenige maanden. In kennis met Duitsche
lieden, die vrienden geworden waren en hem voor Belg
aanzagen, zei hij eens dat hij Vlaming was. « Vlaming, »
antwoordde men hem, « Vlaming, dat is toch van dat oude
Vlaamsche y olk niet, met zijnen uitgestrekten handel, met
zijne kunst, met zijne machtige legers die vochten met de
Oostenrijkers tegen Fransche inbreuk. Dat yolk is lang dood. »
Maar als zij hoorden dat hij oprecht Vlaming was van oud
ras en van ouden eed : o I dan rees hij hemelhoog in hun
gedacht. Belgie kenden zij wel, dat kleine land liggende
tusschen Frankrijk en Duitschland ; maar Vlaanderen, 't oude
(1) In verzen mag men d' voor den gebruiken.
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Warne, dat grout, dat edel yolk snoet zvederom onder de zon
Koren, leven, roerest, spreken, werken, in een woord bestaan. — Geen
ander volk, geese niotw yolk, dat volk.
Dat yolk had vrijheid, als geheel Europa nog in eene soort

van dienstbaarheid stond en den dwang op zijne schouders
en in zijn hert gevoelde : het Vlaamsche y olk alleen mocht
van rechten spreken, zijne prinsen en heeren vrij in het
gezicht kijken, en zeggen : « Wij willen ».
Hebt gij Brugge bezocht en zijnen schoonen halletoren ?
Veertig trappen hoog ligt er eene zale, onder en boven steenen
gewelf, achter muren van drij voet dikte. In die muren is
er eene diepte gewrocht, bevrijd door twee zware ijzeren
traliedeuren. Achter die tralien liggen er onroerbare, zware
eiken koffers, geheel en gansch met ijzer beleid en beslagen.
Een reesem sleutels zijn er noodig om te openen, en ieder
slot is verschillig. 't Bestier had eenen sleutel, de stad en de
dekens der gilden : alien moesten tegenwoordig zijn om de
koffers open te doen. Daarin lagen de vrijheden en de voorrechten of privilegien, en zoo een van hen had durven eene
inbreuk beproeven, o ! dan zong de stormklok haar lied,
de vaandels wapperden, de klaroenen schetterden, de trommel
sloeg en de wapens klonken door de straten en op de vrije
merkt. Gij kent de historie van Maximiliaan en zijn gevang
te Brugge, van Karel den Stoute te Gent, van de Witte
Kaproenen, van de machtige gilden en van het vrije spreken
van dat vrije y olk : de Coninc en Breidel, Zannekin, Artevelde,
Yoens, van den Bossche, Ackerman en honderd anderen : (1)
— Bij de Grieken, zegt een onzer schrijvers, hadde"ii het
goden geweest (2), in Vlaanderen waren het burgers.
(1) Men raadplege o. a. Vaderlandsche Historic, door J. David ; Histoire
des Flandres, par Kervyn de Lettenhove ; Histoire nationals, par Mgr.
Namëche ; Onze helden van 1302, door Ad. Duclos ; De Leeuw van Vlaanderen en Jacob van Artevelde, door Conscience ; enz. — (2) Den vorm ik heb
geweest, bij onze oude en nieuwe schrijvers in gebruik (b. v. onder de
laatste, David, Vad. Hist. I, 89. — Halbertsma, De Vrije Fries, IX, 234. —
Beets, Gedichten, 191) en thans bij 't y olk nog in zwang, zet Lambert ten
Kate (Aenleiding.... I, 573) op gelijken voet met ik ben geweest. De laatste
vorm, nu het meest gevolgd, komt overeen met het Hd. ich bin gewesen ;
de eerste, met het Eng. I have been. Zie Spraakkunst en Volkstaal, door
Am, Joos. Gent, bij Suffer, 1885.
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wonderbare boek (I). Dat kleine groote Vlaanderen staat
tegenover machtige konink- en keizerrijken, met het zweerd
in de vuist en den gulden mantel op de schouderen. Het
en buigt noch en wijkt voor niemand. Philip de Schoone
heeft het ondervonden te Kortrijk en te Rijsel, en Lodewijk
van Nevers, en Lodewijk van Male, en al de koningen en
graven, die eens meester geweest hebben over Vlaanderen.
De historie van Engeland , Oostenrijk , Frankrijk , Spanje
draagt den Vlaamschen naam op ieder blad. Portugaal heeft
zijn bestaan aan eenige honderden Vlamingen te danken.
Spreekt dan nog van die reuzentwisten tusschen de Vlaamsche
steden ! Twintig andere nation en volken zouden ingestort
zijn en waren bezweken onder zulk geweld, zulken twist en
tweedracht. Maar Vlaanderen stond pal gelijk de rots ! —
Vlaanderen heeft aan alle stormen wederstaan, maar het
wierd stillekens ondermijnd, en nu, het dreigt in te storten
en te verdwijnen.
Dat yolk had nijverheid en wereldhandel. Gij kent alien zijne
vrije merkten, en zijne yolk- en schatrijke steden. Heden nog
spreken zij luide genoeg van verleclen welvaart. Doorloopt
eens Brugge met zijne Hallen, landhuizen, panden en merkten.
Weet het alleenlijk nog, hoevele duizenden schepen er binnen
kwamen gevaren op een jaar, tot onder de afgesmeten Waterhalle van de groote merkt, waar zij in 't droge losten en
laadden ? Ei I wat kinderen om in die paleizen te wonen !
Oosten en Westen, Zuiden en Noorden kwamen samen in
Vlaanderen om ontelbare schatten te verwisselen.
Dat volk had hunsten. Nu nog staan zijne twee schilderscholen
door geheel de wereld bekend, en het goud roit op hunne
doeken. Beziet ook zijne stadhuizen, zijne hallen, zijne kloosters
en prachtige kerken : en van Maerlants lied is nog niet
vergeten.
Dat voile had eene tale, uitdruk van eigen bestaan, gepeis en
gevoelen. Het sprak en schreef zijn eigen woord met koningen
en prinsen. Het handelde zijne eigen zake met eigen tonge,
schreef eigene wetten in eigene taal ; oordeelde, bestierde,
sprak, bad, in een woord, leefde in zijn Vlaamsch.
(1) Boek is m. in Vlaamsch-Belgiê ; Sleeckx geeft het nt, en o. op.

Dat yolk had godsdienst. Beziet dat oude Vlaamsche yolk !
Overal in zijne werken vindt gij den stempel van zijn christen
geloof geprent. Beproeft eens of gij u den ouden waren
Vlaming in het gedacht verbeelden kunt, zonder zijnen godsdienst en christenheid. Neen ; gij en kunt niet ! Gij, noch
niemand ! Dat gevoelen ligt in zijn gepeis en zijn hert, in
zijn werk, in zijn woord ; ja, in zijn woord : en de gesprokene taal, die ons in Vlaanderen onverbasterd overblijft, zit
er vol van. — Zijne gebruiken, de oude Vlaamsche gebruiken
spreken van niets anders. Gaat eens in een huis te lande waar
het Fransch nooit doorgewaaid en heeft, en ziet wat ouders en
kinders, meesters en werklién daar doen van den vroegen morgen
tot den laten avond, van den herfst tot den oogst, en gij
zult den christenen glans kennen van het oude Vlaanderen.
De geschiedenis vertelt luide genoeg voor die niet doof is.
Dat yolk had eigen gedaante, houding, gedacht, inborst en opvoeding.

De Vlaming was een. Vlaming. Vandaag nog is een Franschman
Franschman, een Engelschman is een Engelschman, een Dui tscher Duitschman ; maar een Vlaming, wat is een Vlaming ?
Waar is zijn eigen gedacht over eigenheid, over weerde, over
schoon, over land en taal ? Wat in Frankrijk geprezen is,
wordt in Vlaanderen geprezen ; en wat daar vereerd wordt, is het
bier ook. En zoo een Fransche onnoozelaard lacht en spot met
den wijzen en treffelijken man, omdat zijn kleed wat te kort of
te lang, te smal of te breed is, de Vlaming kan dat nu ook.
Waar is de Vlaamsche rechtzinnigheid, rondborstigheid,
treffelijkheid en mannenmoed ? Waar is zijne fiere houding
en edele trotschheid ? 0 ! zei Karel de Stoute, gij mannen
van Vlaanderen, hebt harde koppen en fiere taal, maar dat
zal ik u afleeren... Doch hij heeft het laten steken.
Zoo heeft er dan een yolk bestaan dat van boven tot beneén
een was en Vlaamsch. Dat yolk inoeten wij doen herleven.
De Vlaamsche Vtag, 1875. Brugge.

HUGO VERRIEST.

....Heeft Vlaanderen in arduin zijn groot geloof geschreven
In kerken zonder tal, tot aan de !ucht verheven ;
't Heeft in der vaadren spraak op 't blijvend perkament
Zijn eigenzelvigheid als natie afgeprent....
L. DE KONINCK.
Galerij van Vaderlandsche Tafereelen. Turnhout, Nj Splichal-Roosen, 1878.
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Anneessens (1).

Te Brussel in den kerker,
Met boeien zwaar bevracht,
Doorwaakt Anneessens, sterker
Na vroom gebed, den nacht.
Getimmerd staat voor hem 't schavdt ;
Maar eedlen is 't een heerlijk lot
Te sterven voor hun land !
In rouw is 't yolk gedompeld ;
De droeve dag is daar.
Ter galgekarre strompelt
De grijze martelaar,
En als men hem zijn vonnis leest,
Dan zegt hij kalm en onbevreesd :
Ik sterve voor mijn land !
Me dooden kunt ge veilig,
Daartoe behoort geen moed ;
Maar 'k zweer u hoog en heilig :
Gij plengt onnoozel bloed.
Vergeve God u de erge schuld...
Ik heb mijn burgerplicht vervuld
En sterve voor mijn land.
Nu wordt de kloeke Deken
Ter Groote Merkt geleid.
Hij wil den volke spreken,
Dat luide snikt en schreit ;
Maar door de trommelslagen heen
Verneemt men 't schoone woord alleen :
Ik sterve voor mijn land !
(1) Op bevel van den Oostenrijkschen landvoogd Markgraaf de PriO
wierd Frans Anneessens, stoelmaker en dienende Deken van het Schaliedekkersambacht, den 19 September 1719 onthoofd. Het was zijne rondborstige verkleefdheid aan 's lands voorrechten, die hem op het schavot
bracht. Het y olk vereerde hem als eenen held en als eenen martelaar
van zijne vaderlandsliefde. Z. Bloemlezing, 2°' d., bl. 104.
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Hij heft den blik vol stralen
Ten stedehuize omhoog,
Waar hij zoo menigmalen
Voor 't recht in 't harnas vloog ;
Dan knielt hij voor den naren blak :
Een zwaai, een slag, een zware schEk...
Zoo stierf hij voor zijn land !
FRANS DE CORT (1834-1878).

g3. Onze kerkelijke Feesten ook in familie
gevierd bij onze Voorouders.
•, hoe genoeglijk en eigenaardig wist het Vlaamsche yolk
onze kerkelijke plechtigheden te vieren door gezang en gespeel,
aan den huiselijken heerd, en op het plein, en in de kerk !
Laten wij eens eenen vluchtigen blik werpen op die verschillige feesten en de dichterlijke gebruiken, welke er mede gepaard
gingen.
Met Kerstfeest (1) begon het godsdienstige jaar. Dan werd
onder den schoorsteen de groote Kerstblok gelegd, voor welks
knetterende viam het gansche gezin zich nederzette om 't Kerstverhaal te aanhooren, dat vader of moeder deed, den Kerstkoek
te eten en 't overoude Kerstlied te zingen :
« Een kindeken is ons geboren
In het midden van den nacht,
Dat zoo lang van te voren
De wereld had verwacht ;
(1) Kerst, voor Krest of Krist (Christus) : zoo zei men oudtijds ook
Kersten voor Christen, en 't woord blijft nog gebruikt in kersten doen
(Christen maken, doopen, in 't Engelseh christen), kerstenbrief (doopbrief),
herstenkind (pas gedoopt kind), enz. Aangaande deze groote feest (in
't Fr. Noel, van 't Latijn natalis, onderverstaan dies, geboortedag ; in
't Engelsch Christmas, Christusmis ; in 't Hd. Weihnachtsfest, heiligenachtfeest) en de plechtigheden die er rneé vergezeld guan bij 't yolk,
zie men De Vlaamsche Wacht, 1882, bi. 92 en 150, De Belgische Itlustratie,
en vooral Rond den Heerd„
I3loeml. 1"° Deel. 8.
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En dan zongen al die engelkens,
En dan zongen al die herderkens,
Met eene zoete stem :
Haast u, haast u naar Bethlehem 1 (1)
En denk niet, dat er zoo maar een lied was gekend : onze
dichters, of liever ons yolk, dichtte eene menigte godsdienstige
liederen (2), die gekend waren van groot en klein, rijk en
arm, — eenvoudig, maar gemoedelijk als 't yolk zelf :
« Herderkens van buiten,
Spoedt u op de been,
Met trommels en met fluiten
Recht naar Bethlehem !
(1) Bit liedje is nu nog het gansche land door verspreid, alhoewel
voor wijze en woorden dikwijls verminkt. Ziet welke lieve woorden
in de 17° eeuw op zeer zoete wijze gezongen werden :
1 Herders, hij is geboren
In 't midden van den nacht,
Dien zoo lang van te voren
De wereld heeft verwacht !
Vroolijk, o herderkens,
Zongen ons de engelkens,
Zongen met blijde stem :
,, Haast u naar Bethlehem I ”

3. Ziet, wij schenken u samen
Een teer wit lammeken :
Botermelk ende zane
Voor u, lief moederken !
Na na-na, kindje teer,
Sus-sus, en krijt niet meer,
Doe uw kleine oogskens toe !
Zij zijn van krijten moe.

2. Als wij daar zijn gekomen,
Ziet, een klein kindeken
Leit op 't stroo nieuwgeboren,
Zoet als een lammeken.
De oogskens van stonden aan
Zag men vol tranen staan :
't .VVeende;n; nit druk en rouw
In deze felle kou.

4. 't Kind begost nu te slapen.
De inoeder sprak ons aan :
. Lieve herderkens samen,
Wil zoetjes buitengaan.
Uliè zij peis en vreé !
Dat brengt mijn kind u meê.
Want 't is God uw(en) Beer !
Komt morgen nog eens weer ! .

Ook in Noord-Nederland werd dit lied veel gezongen. Het komt voor
in de Oude en nieuwere .Kerstliedei en, uitgegeven te Amsterdam (bij van
Langenhuysen, 1852) door J. A. en L. J. Alberdingk Thijm ; bl. 56 van
flonderd nude onuitgegeven liederen, verzameld door Jan Bois. Namen,
1895 ; ook in een handschrift met 270 katholieke Geestelijke liedekens,
te Dokkum (Friesland) geschreven in 1757.
(2) De liederen waren vroeger buitengewoon talrijk. Niet alle zijn
gedrukt of opgeschreven. 't Is hoog tijd dat de nog niet uitgegeven
liederen van onze muzieklievende voorouders uit den mond van de
menschen, die er, vooral op den buiten, nog eenige van kunnen,
afgeluisterd werden en met %cos en woorden opgeteekend !
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Want daar is geboren
De God van al,
Die ons het level,.
Heeft gegeven
In den stal. »
Dan kwam het Drie-Koningenfeest (Dertiendag (I)), waarop
onze voorouders zich mode te goed deden aan den koek, de
wafel of de taart ; de trekbriefjes lieten rondgaan, om te
zien vie « Koning » zou zijn om te trakteeren, en wie « zot, »
om 't gezelschap door zijne poetsen en kluchten te vermaken.
Hierbij werd het koning- of sterrelied niet vergeten :
« Drie Koningen met eene ster
Zij kwamen gerezen (2) van zeer ver... »
Men zong dit ook op straat, waar 't best den naam van
sterrelied verdiende. Kleine troepjes werklieden of kinderen
gingen namelijk van huis tot huis, met eene op eenen stole
gehechte ster, welke men onder 't zingen deed draaien. Na
het lied ging gewoonlijk de deur open, en kregen de zangers,
van 't gezelschap daar binnen, eenen drinkpenning, een stuk
koek of taart, enz.
In de kerk vertoonde men oudtijds van Kerst- tot DrieKoningendag de Aanbidding der Wilzen ; de rederijkers (3)
speelden 't ook weleens op straat, op eenen wagen, terwijI
op Drie-Koningendag de meeste stadsbesturen aan de arme
kloosters eenige kannen wijn zonden, en de rijke abdijen de
poort breed open stelden voor 't arme yolk, dat spijs en
drank, deksel en kleeren kreeg.
Op Palm-zondag werden in verscheidene steden van het
land schoone procession ingericht, welke ofwel Jezus' intrede
te Jeruzalem, ofwel het lijden des Zaligmakers aanschouwelijk
maakten. Dien dag zou geen enkele Vlaming nagelaten hebben
naar de kerk palmtakken te gaan halen, die onder het huisdak,
op elken schoorsteen, op ieder crucifix ( 4) bevestigd werden
als een behoedmiddel tegen het hemeisch vuur.
(1) Dertiende dag na Kerstmis. — (2, Thans is reizen volgens de
Woordenboeken gelijkvloeiend, alhoewel de volkstaal het nog doorgaans ongelijkvl. gebruikt. — (3, Tooneelbeoefenaars van Bien tijd .(4) Van 't Latijn crucifixus, aan 't kruis geheeht.
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Te Paschen deelde men paascheieren uit, en verlustigde
men zich in de kerk met het schouwspel der Vert issenesse Ons
Heeren (1) ; het Sinksenfeest vierde men aldaar met het neerwerpen eener duif, aismede van roode ouweltjes of tongen
van rood papier, ter verbeelding van de vurige tongen. Dan
had men nog zoo menig populair heiligenfeest, als van S t Jan,
St Pieter, St Marten, wanneer in 't openbaar vreugdevuren
werden aangestoken ; van S t Niklaas, den grooten kindervriend,
die lekkers en speelgoed bracht ; van de heilige engelen, die
ook koeken schonken, en van de patronen der gilden, neringen,
gemeenten, broederschappen, kerken en kapellen, al zoovele
kermissen voor 't y olk, dat evenwel die dagen nooit naliet
de kerk te bezoeken.
Vurig was toen het christelijk feest in elke familie verlangd,
want het was meteenen een familiefeest. Kinderen en kleinkinderen kwamen dan ouders of grootouders een « zaligen
feestdag » wenschen, in de opgekuischte groote kamer of
salette, waar statig en vroom de oudjes de bezoekers zaten
of te wachten. Ja, 't was een blijde dag voor beiden, al de
kinderen bijeen te zien, die elkander zoo innig verkleefd,
maar gescheiden waren door het lot. Hier was dan, voor
den vader, raad te geven, daar deelneming te betoonen ; nu
op te wekken, dan te matigen. En de moeder — eenzaam
thans aan den huiselijken heerd, zij, die van haren kinderschat een voor een de kostelijke perels had zien wegvallen
—, hoe vurig juichte nu haar hert in die kortstondige hereeniging, en hoe legde zij er zich op toe, om voor alien
weer den schat harer grenzenlooze teederheid te openen
Broeders en zusters, neven en nichten, wier wegen en
karakters zoo uiteenliepen, zaten daar op ieder christen
hoogfeest bij elkaar in vriendelijke gesprekken, afgewisseld
door het vreugdig eetmaal en door het gezang der liederen,
welke ook de jeugd der ouders hadden verkwikt en verblijd.
En was het uur van scheiden geslagen, dan teekenden vader
en moeder, voor de duizendste maal, op het voorhoofd der
(1) Men speelde in de kerk (doch later in eenen afhang der kerk, en
daarna op plein en merkt of in afzonderlijke lokalen) tooneelstukken
over de verrijsenis onzas Heeren en andere mysterien van den godsdienst.
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kinderen de met ernst gevraagde en met liefde gegeven
benedictie, en na den hertelijken wensch van « goeden nacht,
God zij met u, » bleef bij de ouders de zalige troost voor den
welvolbrachten plicht, bij de kinderen eene heilzame opbeuring,
eene levende lesse, een krachtig voorbeeld, — voor alien het
duurzaam genot der reine liefde en van 't gerust geweten.
FRANS DE POTTER.
Huiselijke Godsdienst onzer Voorvaderen. Gent, bij Stepman, 1879.

94. Schijngeluk.
Schijngeluk kan 't oog verblinden,
Maar voldoet het herte niet :
Onder goud, fluweel en zijde
Schuilt zoo dikwijls zielsverdriet ;
Smerten zijn in 't fulp geweven
Van den donzen leuningsstoel ;
Doornen steken 't hert, wijl 't roosje
't Hoofd bekranst in feestgewoel.
FRANS WILLEMS.
De Heiland. Antwerpen, bij H. Sermon, 1870.

Hoe menig kleed van zacht satijn
Heeft voedering dat dorens zijn
P. POIRTERS (1605-1674).
Leven van de H. Rosalia.

95. In het Stalleken van Bethlehem.
KOOR VAN ENGELEN.

't Wonderbaar kind, dat een Maagdeken baarde,
Menschen, komt zien, mint en dient het in 't stil 1._
Glorie aan God in den hoogen, — op aarde
Vreé aan de menschen van goeden wit 1
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I.
'k Moet, al heb ik dons noch doeken,
Toch uw stalleken bezoeken,
Kindje met uw lief gezicht,
Dat daar in de kribbe ligt !
God I mijn hert begint to branden !
't Reikt zoo vriendlijk mij zijn handen,
't Kindje met zijn lief gezicht,
Dat daar in de kribbe ligt !
Koor.

't Wonderbaar kind, enz.
2.

Mocht ik eens wat nader treden,
Raken aan die teere leden !
Waarom lacht het kindje zoo
In zijn kribbeken op 't stroo ?
jezuken ! kom in mijne armen !
'k Zal u aan mijn hert verwarmen.
Kindje, waarom lacht ge zoo
In uw kribbeken op 't stroo ?
Koor.

't Wonderbaar kind, enz.
3.
Maar ! maar ! ziet dat borstje jagen !
Hoort die zuchtjes troosting vragen !
Ach ! en mijn geperst gemoed
Doen zijn zuchtjes zoo een goed !
Kindje, ziet gij dan die smerten
Daar in 't binnenste mijn.s herten ?
Ach ! en mijn geperst gemoed
Doen uw zuchtjes toch zoo'n goed !

Koor.

't Wonderbaar kind, enz.
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4.

Kindje, komt gij al die lijden
En die zuchten, zoo verblijden !
Voel mijn hert, hoe 't lichter wordt,
Kindje, als gij ook tranen stort !
Laat die rollen op mijn wangen,
Die daar aan uw oogskens hangen !
Voel mijn hert hoe licht het wordt,
Kindje, als gij ook tranen stort I
Koor.

't Wonderbaar kind, enz.
5.
'k Ga die lieve Vrouw het vragen,
Kindje, die u heeft gedragen,
Of 'k mag blijven tot der dood
Aan uw zij op heuren schoot....
Jezuken, wees gij mijn broeder,
En die lieve Maagd mijn moeder.
Aan uw zij op heuren schoot
Wil ik blijven tot der dood.

Koor.

't Wonderbaar kind, enz.
P. F.

DE VOGT.

g6. Kerstmis.
Het is een zoo plechtige stond als de klok, in het holle
van den nacht, heinde en verre hare tonen door het dorp
doet weergalmen, en als kind en grijsaard door de duisternis
ofwel langs het door den glans der maan bestraalde sneeuwveld ter kerke gaan, om dankbaar te herhalen : « De Heiland
is geboren ! »
Van verre rijst, in het midden van dat doodskleed der
natuur, de nederige en eenzaam gelegen dorpskerk op : elk
harer hooge glasramen is helder gloeiend, feestelijk verlicht,
alsof elk dezer eene baak ware, Welke den Christene tot zich
wenkt cm, met den geest, den Leeraar der volkeren in zijne
houten krib te komen aanschouwen.

-

120 -

Helder blinkt het waslicht op het altaar en voor de beelden,
die door de schakeering van licht en donker op hun voetstuk schijnen to leven, en omringd van bloemen blikt de
Heiland naar beneden.
Treffend tooneel ! Zomer is het hier, winter daar buiten ;
akelig doodsch is het rond de dorpskerk, feest is het binnen ;
nacht is het buiten de muren, dag, heldere dag is het hier !
Hier bidt men nog in al den eenvoud des herten, terwijl
elders, in de steden, de geest des twijfels of der verloochening
meestal zegeviert.
Nu is het plechtige deel van de dienst (1) daar : de mannenstemmen zwijgen ; kinderstemmen, rein en zilverig, zinger)
het lied van vader Tollens :
Heft aan, heft aan met luiden zang !
Laat al dat leeft dien hooren !
Laat dreunen door dit kerkgewelf,
Laat klinken tot den Hemel zelf,
Dat Jezus is geboren !
1k vergeet nooit hoe ik, kind zijnde, in koor met mijne
kleine vriendjes, die hymne (2) van den verheven dichter
gezongen heb. Daar, in den schijn van het waslicht, in het
midden des nachts en eener plechtige stilte weergalmden
onze stemmen. Wat was het schoon dat lied, en hoe veel
welkommer moet het daarboven zijn dan dat, hetwelk opstijgt
nit de herten door driften beroerd, door ijdelen zucht en
verwatenheid voortgezweept, door den twijfelgeest der eeuw
heen en weer geslingerd !
Zoet herdenken, gouden kinder tijd !
AUGUST SNIEDERS.
Juffer Klepperman.

(1) Niet alleen in de gesproken en geschreven taal van Zuid-Nederland,
maar ook in die van een groot deel van Noord-Nederland is dienst m.
gebruikt. Bij onze nude sehrijvers was 't ook m. (z. o. a. onze uitdrukking ten dienste reeds gebruikt in v. 3677 uit Jane Teestije, gedieht van de
14° eeuw, door Jan Boendale). Weiland, die het evenals Bilderdijk yr.
opgeeft, haalt nochtans een vb. aan uit de Bijbelvertaling (16° eeuw),
waar het m. voorkomt : soo suit gij desen dienst onderhouden. De Wdboeken
door Winkelman, door Halma, door van Dale, door Kramers (alien
Hollanders) geven het m., zoowel als dat van den Vlaming van Droogenbroeck. Zie ook " Taal- en letterk. Nalatenschap . van K. L. Ternest,
bl. 116. — (2) Zang.
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97. Maria's Vriendjes.
Op des kerkvloers killen marmer,
In het strengste van de kou (1),
Kwam een knaapje met zijn zusje
Knielen vOOr Ons Lieve Vrouw.
't Linnen jakje, 't arme kieltje (2)
Klagen bitter van den nood,
En die handjes en die kaakjes
Zien van scherpe kou zoo rood 1
En toch is er iets zoo hemelsch,
Dat men in die kindjes ziet !
Die in zijde en pelsen zitten,
Bidden toch zoo hertlijk niet.
't Broertje, met zijn handjes samen,
Buigt het hoofdje tot den grond.
Zie hoe zachtjes gaan die lipjes !
« Moeder ! Moeder ! » suist die mond !
En wat of de kleine zuster
Aan Ons Lieve Vrouwken zegt !
Hoe die bei hare englenoogskens
Op des beeldjes oogen hecht !
Zie dat eel gezichtje staren,
Of 't onnoozel schaapje leed,
En het met zijn kiagende oogskens
Aan de Lieve Moeder weet ! (3)
't Broertje zict eens naar zijn zusje,
't Zusje ziet haar broérken aan,
En op hun verbleekte wangjes
Rolt in eens een dikke trawl.
Met zijn kieltje, met haar schootje (4),
Zijn de traantjes weggevaagd :
Beiden zien weer met een lachje
Biddend op de Lieve Maagd.
(1) Kou is m. in Brab. en Antw. — (2) Van kiel, m , elders keel of
keil en (elk gezegd. — (3) Onvolm. verl. tijd van wijten, toesehrijven. —
(4) Voorschootje.
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Middag klept.... Maria's vriendjes
Maken beiden langzaam 't kruis ;
En dan staan zij, en dan gaan zij
Samen weer naar moeders huis.
Maar hoe vroolijk daar de moeder
Aan de maatjes open doet !
Hoe de moeder met een kusje
Hare lieve maatjes groet !
Want terwijl de kindjes baden,
Had een schoone vrouwe zacht
Aan den heerd der arme weduw
Troost en brood en hout gebracht !
g8.

Trouw van Gwijde van Dampierre (4).

Gwijde van Dampierre was geen lafaard. Het ongeluk
scherpte zijnen moed, en nooit zag men hem eenen duim
breed achteruitgaan, als hij zijn graafschap te verdedigen
had tegen de inpalmingen van den Waalschen (1) vorst. Ziet
(1) Gwijde van Dampierre werd in 1280 Graaf van Viaanderen. 't En
liep niet lang aan, of hij lag overhoop met Philip IV, den Schoone,
Koning van Frankrijk, bijgenaamd den Munteschrooder of Muntvervalscher. Philip was een listige en trouwlooze vorst, die gebruik maakte
van 't was eender welke middelen om zijn doel to bereiken, en zijne
macht te vergrooten ten nadeele en ondergang zelfs zijner machtige
leenmannen. Gwiide ondervond dat meer dan eens : In 1295 kwam
hij, op 's Konings ultdrukkelijk en vriendelijk verzoek, ten hove to
Corbie, vergezeld van zijne dochter Philippina. Deze jonge prinses
stood op het trouwen met den zoon des konings van Engeland. Philip
de Munteschrooder, die haar peter was, had, zeide hij zelf, haar eerst
willen vaarwel zeggen vOOr haar vertrek naar 't nieuwe vaderland.
Ja ! de snoodaard ! hij wierp wader en dochter in 't gevang ! Dat was
zijne huwelijksgift. Door toedoen van Paus Bonifaas VIII kwam Gwijde
in vrijheid ; Philippina bleef achter de grendel. Gwijde zocht Philip to
dwingen door de wapens, doch Vlaanderen werd overrompeld, en als
de graaf met een vijftigtal zijner edelen naar Parijs trok om 's konings
vergiffenis of to smeeken. werden zij alien, door een nieuw verraad, in
den kerker geworpen. Philip verklaarde 't graafschap vereenigd voortaan met de koninklijke kroon ; maar hij had zonder de Vlamingen
gerekend. In 1302 werden de Franschcn verslagen to Kortrijk. Breidel
en de Conine waren toen de redders van 't vaderland, en de Muntvervalscher moest op vredemaken denken.
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eens wat er gebeurde 't jaar na den slag der Gulden Sporen.
Den 20 September i3o3, als de Koning zag dat er geen doen
was aan die harde hoofden en sterke vuisten der Vlamingen,
wil hij een laatste middel pogen : hij zendt Gwijde zelf naar
Vlaanderen, om den vrede te bewerken ; maar hij moet
wederkeeren naar het gevang, kon hij geenen vrede doen
sluiten. Zoo redeneert de koning : Gwijde is oud en versleten ;
het gevang heeft hem uitgeput ; hij zal zijn schoon Vlaander.
land zien in de pracht van het najaar, en de vrije lucht
ademen van zijne streke. Dus zal hij doen wat hij kan, om
tot de verpestende en doodende lucht van den kerker niet
te moeten terugkomen.
Gwijde deed zijnen eed van weder te keeren tot zijne ketens,
kwam hij niet op met een vredeverdrag.
De graaf komt dan in de weelderige landerijen van Vlaanderenland. De vrije lucht in zijnen ouden dag, de prachtige velden,
de rijke bosschen van Wijnendale met hunne hazen, herten
en fezanten (2), 't roept hem altemale toe : maak vrede.
Hij wordt onthaald gelijk de koning zelf nooit onthaald
wierd, op de dagen dat hij hier meest gegeerd (3) was.
Gansch Vlaanderen loopt den graaf te gemoet. Maar hij gaat
naar Wijnendale, schikt zijnen uitersten wil, ziet zijne vrienden
en de mannen der gemeenten ; maar van vrede spreekt hij
geen woord.
En met den uitkomen (4), als de zingende leeuwerke (5)
in de wolken haren groet aan Vlaanderen slaat, als de bosschen
die herleefden, de beloofde (6) koolzaadwalmen der velden
en de liefelijke boterbloemekens in groenende weiden hem
(1) Waalsch, d i. hier Fransch, gelijk in den kreet “ Wat walsch is,
talsch is ! ,,, De lettergreep gal, waar de Latijnen Gallus van vormden, is
dezelfde als wal, dat voorkomt in den oudhoogduitschen naam Walh of
Walah, in de 8' eeuw reeds gebruikt om de Romaansch geworden Gallen
aan te duiden. In zijnen Dictionnaire du wallon de Mons (Bruxelles, 1866)
zegt J. Sigart (pp. 375 et 376) dat Waalsch, volgens Diefenbach (Celtica),
uitheemsch, vreemd, vijand, beteekent, in tegenstelling met Dietsch (van
diet = y olk), dat inheemsch, volksch, vaderlandsch zeggen wil. — (2) Ook
fazant geschreven (Lat. phasiana avis, vogel van de rivier Phasis, is
Klein-Azid. — (3) van 't ww. geren, hetzelfde als begeren. Zie bl. 29. —
(4) Lente. — (5) Elders leeuwerk of leeuwerik, m. — (6) Geloofde,
geprezen. Lie betoven in Kiliaan.
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't genot van zijne vrijheid nog dierbaarder moesten maken,
zegt hij vaarwel aan vaderland, aan kinderen, aan onderdanen, en gaat, oud en gebroken van jaren en van herteleed, bij den boozen koning zijne handen uitsteken om in de
ketens weder gekluisterd te worden.
0 Vlaamsche trouwe, o sterke liefde des Vaderlands ! Neen,
wij moeten naar geene vreemde streken varen, om voorbeelden
van alle deugden en alle kloekmoedigheid te vinden (I).
AD. DUCLOS.
On:e Helden van 1302. Brugge, bij A. de Zuttere, 1880.

99. De Kapitein en zijne Moeder.
« Mijn dierbre dochter, als de haan
Ons morgen uit den slaap zal wekken,
Laat ons alras reisveerdig staan :
Wij zullen ver, zeer verre gaan,
En 't regiment voorbij zien trekken.
« Zij keeren roemrijk uit den slag,
Sinds jaren afzijns , en uw broeder,
Dien ik door 't lot me ontrukken zag,
Zal ons omhelzen, als hij plag,
En troosten zijn bedrukte moeder ! »
En 's morgens vroeg vOOr zonopstand,
Eer al 't gevogelt nog was wakker,
Zoo gingen daar door heide en zand,
De moeder aan haar dochters hand,
Twee schaamle vrouwen langs den akker.
Zij gingen uren, uren wijd,
De moeder stram en traag van voeten,
De dochter hupplende aan haar zijd',
Doch beiden in de ziel verblijd
Met hoop, die alles kan verzoeten.
(1) En Gwijde sterft in zijnen kerker to Compiegne, den 7 Meert 1305.
RU genoot zijne vrijheid niet. Maar hij had Vlaaiiderens vrijheid niet
verkocht !
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Zij kwamen eindlijk aan den voet
Eens heuvels, bij den weg gelegen ;
Het meisje klom er op met spoed :
« Verheug u, moeder ! o, schep moed ;
'k Zie ginds een stofwolk opgestegen. ))
Zij draaide 't hoofd al luistrend om :
« Mij dunkt, ik hoor... of zijn 't de bijen (1),
Die domlen op de boekweitblom ?
0 neen ! 't is 't romlen van de trom ;
Daar zijn ze ! Ons heil is to benijen (2) !
« Mijn moeder ! is 't mij toegestaan,
1k wil zijn roer en ransel dragen
Opdat hij vrij met u moog' gaan ! »
Nu dalen ze of tot op de baan,
Met herten, die van vreugde jagen.
Daar nadert op gemeten tred
Het regiment met trom en horen.
« Welaan, mijn kind ! thans wel gelet !
Laat ons, door angst noch vrees ontzet,
Met blikken door de rangen boren ! »
Dan ach ! zij trokken al (3) voorbij,
En de eenige, dien zij niet zagen,
Van al die wapens droeg, was hij !
De moeder zeeg van smert ter zij',
En 't meisje moest de droeve schragen.
« Maar, moeder, zoo mijn oog niet mist...
Dat kruis van eer... die bloote degen,
Die ginds de rangen deelt en splitst...
De kapitein... o God, hij is 't !
Hij ziet — herkent ons — vliegt ons tegen ! ))
(1) Voor het rijm, in steé van bieen. In gansch Zuid-Nederland en in
een groot deel van Noord-Nederland geeft het y olk aan dit woord den
welluidenden ie-klank, die ten andere ook in 't Hd. Biene, in 't Eng. Bee
(spreek uit bie), het Deensch Bi, enz, gehoord wordt. — (2) Benijden.
-- (3) Allen.
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En op der vrouwen schel geroep
Van « dierbre zoon ! » en « dierbre broeder I »
Zijn duizend oogen uit den troep
Gevestigd op een schoone groep (1) :
De kapitein en zijne moeder !
K. LEDEGANCK (1805-1847).
Verspreide en nagelaten gediehten. Gent, bij Hoste.

zoo. Kort gevecht tusschen de Oostenrijkers
en de Franschen.
Rettetetê ! klonken eensklaps de trompetten.
Algemeene verwarring, of liever algemeene beweging tusschen
de keizerlijke ruiters : ieder loopt naar zijn rijdier ; men raapt
snel deze of gene voorwerpen bij elkaar ; men zadelt in haast ;
men springt to peerd.
Rettetetê ! de officieren commandeeren, de soldaten roepen,
razen en tieren ; de peerden draven, steigeren, galoppeeren.
De klingen worden getrokken, de pistoolhanen overgehaald.
Ginds aan den uithoek van het dorp vallen geweerschoten,
en een dikke, witte rook drijft met den wind over de zwarte
daken en door de deels ontbladerde boomee.
Niet alleen ginds, maar rechts, maar links davert het
pelotonsvuur ; de huizen, de boomen zijn er door omgeven ,
hier en daar verschijnt in dien witten rook een Franschman
met witte op de borst gekruiste bandelieren, den hoed met
haneveeren of de roode muts op.
« Vorwdrts, vorwarts I » (2) En onder de drukking der
sporen vliegen de peerden met gerekten steert vooruit, terwij1
de ruiters met gebukt hoofd eenen uitweg in dien gloeienden
en doodenden vuurkring vinden. De bajonetten flikkeren, de
sabels zwaaien ; de vuurwapens ontbranden, — en de dorpeling,
die tot nu toe nog heeft durven toezien, slaat sidderend de
handen voor de oogen en verschuilt zich achter muur en
schutting.
(I) In Vlaamsch-Belgié: m. — (2) Spreek uit op zijn Duitsch : foorweerts
(met den zwaren ee klank van peerd); de Duitsche 0 (b. v. kanig) klinkt
en ; de 0, gelijk de Vlaamsche en Fransche a ; de a (zonder dit letterteeken –, dat men in 't Duitsch Umlaut noernt, d. i. omluid, klankverandering), zooals onze oe.
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Daar slaat de vlam boven het stroodak van twee of drie
hoeven uit. Vuur, overal vuur. Erbarming ! God, erbarming !
Eenige oogenblikken heeft het gansche dorp geschokt, gedaverd, als het ware gewaggeld. Het gevecht verwijdert zich,
want men vervolgt de rechts en links vluchtende Keizerlijken
tot buiten het dorp en onder den kreet van vine la ripublique !
Van tijd tot tijd hoort men nog den doffen knal van een
geweerschot.
De brand der hoeve heeft uitgewoed.
Nu eerst durft de dorpeling het hoofd opheffen en zich
vergewissen of hij nog leeft, of het dorp met toren en molen
niet verzonken is ; nu durft hij de oogen openen, en zoekt
hij sidderend rond naar de zijnen, naar zijn erf.
Hier zijn ze... neen, een der kinderen ontbreekt... Goddank !
daar vindt men het onder de houten bank en nog altijd
weenend, terug... Nog eens geteld... Ja, ze zijn allen daar,
en vader en moeder omslingeren hunne lievelingen met hunne
armen. Lieve kleinen ! ze vragen bevend, of die booze
menschen nog zullen weerkeeren.
't Had kort geduurd ; toch was de verwoesting groot.
Hoeven, stallen, schuren beschadigd of gansch vernield ;
deuren doorschoten, vensters verbrijzeld, schutsels neergeworpen, akkers vertrappeld, hagen geknakt, de oogst geblakerd of
geroofd ; verder kogels tegen den muur geslagen, kruitdamp
in de lucht, deels verbrand papier der patronen (1) over den
weg zwindelend (2) !... Hier een ruiter, die, van zijn steigerend peerd geworpen, in de doornenhaag is blijven hangers.
Daar een Franschman, die, met wijd gekloofden schedel en
gansch onkennelijk door het bloed, op zijne knieen tegen het
planken schutse] is gezakt en zoo den geest heeft gegeven.
Ginds een huzaar, door den val van zijn doorstoken peerd
in de gracht verdronken. Verder een infanterist met een
gebroken sabel in den rug, en die onder de doornenhaag
gekropen is om daar to sterven. Nog verder een doodelijk
gekwetste huzaar....
(1) Koker (van papier, heden van hout, blik of koper), de lading voor
een schot bevattende. — (2) Zwindelen of zwendelen, dwarrelen,
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Arme volkskinderen, die ver van het moederhuis voor eene
hun vreemde zaak en in een onbekend land zijn gestorven !
Arme volkskinderen, wier naam nooit meer zal genoemd
worden, en wier moeders nooit zullen weten waar, in wat
onbekenden hoek, zij stierven en begraven werden !,...
AUGUST SNIEDERS.
Job Jeurick.
'0'.

Moederliefde.

Daar brandt een huis ! — De vlammen blaken ;
De stikwalm en het flakkrend kraken
Doen de bewoners nauw bijtijds ontwaken,
Om nog te ontsnappen aan den ijselijksten dood.
Zij zoeken kermend in den nood
Naar goud en schat en dierbre panden....
Vergeefs !... de vlam omringt, omsluit
Hen te alle kanten reeds, en hunne kleedren branden.
Zij vluchten gillend en met opgeheven handen,
Tenhalve schier verstikt, den heeten vuurkolk uit.
Zij zijn gered .....
Helaas ! niet alien...
Bij 't knetteren des vuurs, dat dak en wand verslindt,
Bij 't klaaggeroep des yolks en 't huilen van den wind,
Hoort men 't geschrei nog van een kind,
Vergeten in der haast, en... 't huis dreigt in te vallen !
O God ! daar kermt het weer !... het is wellicht
Ook nog te redden. — Maar op ieders aangezicht
Staat angst en bleeke schrik. Ze ornringen
Het ramptooneel met raadloos handenwringen :
Och wie, wie redt ket arme wicht ?
Wie zal er door de vlam in 't krakend huis weer dringen ?
Wie ? ha ! daar snelt een vrouw met losgeslingerd haar !
Vergeefs is al 't gesmeek der sidderende schaar,
Die door het toonen van 't gevaar
Haar 't roekeloos besluit zoekt of te winnen...
Zij springt door vlam en gloed 't verlaten woonhuis binnen.
Wat was zij heerlijk om te aanschouwen ! Zij geleek,
Zoo onverzetbaar en zoo moedig en zoo bleek,
Aan een der vroegre krijgsheldinnen.
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Zij vliegt, zij ijlt... ach, keert zij weder ?...
Eenieder wacht... en zwijgt.. en siddert !... maar het huis
Stort eensklaps met een daverend gedruisch
Op vrouw en wicht, op beiden neder.
Een pijnelijke gil komt uit het siddrend yolk,
En uit de rosse gloende (1) wolk
Van 't spranklend puin, een doodskreet opgerezen.
Wie is zij, die zoo moedig en verblind
Zich in de vlammen waagt, en zoo ontzind
De dood durft tarten ?... Wie mag die heldinne wezen ?
Wie anders dan de moeder van het kind !
JAN VAN RYSWYCK (1818-1869).
Het Woord Gods.

102.

De Gasthuisnon.

Ontbloot het hoofd, wie gij ook zijn moogt, gij, die het
gasthuis der armen binnen- of eene gasthuiszuster voorbijtreedt !
Heerlijk gesticht, schuilplaats van lijden, maar ook van
eindeloozen troost en opoffering, — het doet mij het herte
goed u mijne hulde te kunnen brengen en op u te wijzen
in eene eeuw, dat men buiten het godsdienstig gevoel het
geluk van den ongelukkige herwinnen wil ! Hier, tusschen
uwe muren, wordt het Evangelie, dat wetboek voor iederen
Christen, in den volsten zin, in zijne edelste uitlegging,
betracht :
Bemin God bovenal en uwen naaste gelijk u zelven !

Ik bewonder u, gasthuis, telkens dat mijn voet uwen dorpel
overtreedt, en ik zegen het Christendom dat u deed geboren
worden. Als de arme, verlaten van iedereen, ziek en stervend
op zijn stroobed neerligt, dan gaan uwe deuren open, en de
hulpbehoevende wordt er als door eene liefderijke moeder
opgenomen. Men koestert hem als een dierbaar kind ; men
geeft hem gezond aan de samenleving terug, of men spreidt
hem een zacht doodsbed.
Maar nog meer bewonder ik de ziel van die instelling —
die vrouwen, welke de wereld vaarwel zeggen, om in het
(1) Gloeiende.
Bloeml. 1"° Deed.

9.
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gasthuis den ongelukkige te gaan verplegen, te gaan dienen
en liefhebben.
Hebt gij ze gezien, die nederige zusters, welke welwillend
den zieke ontvangen, aan zijne sponde neerzitten, hem troosten en verlichten, hem op een uur misschien meer liefde
doen ondervinden, dan hij in gansch zijn leven genoten
heeft ?
0, zij zijn groot, die vrouwen, welke het walglijkste dat de
ziekte meebrengt, niet ontvluchten ; welke zich al de luimen,
al de grillen, al de onaangenaamheden, soms verwenschingen
en vervloekingen getroosten, en hare zorgen verdubbelen, naarmate die zorgen minder het hert van den verpleegde treffen.
Hebt gij ze gezien, die vrouwen, als zij met eene engelachtige liefde komen waken aan het ziekbed van uw kind,
van elk wezen .dat u dierbaar is ? zaagt gij ze dan neerzi iten, bezorgd voor elken blik, elken zucht, voor elken
wensch, alsof het haar eigen kind ware, dat daar op het
ziekbed gekluisterd lag ? 0, slaap gerust, moeder ! als de non
aan het ziekbed van uw kind gezeten is ; want ik zeg u,
het is alsof de engelbewaarder van uwen lieveling nit de
hemelen aan het ziekbed is neergedaald !
Hebt gij ze gezien, die vrouwen, als eene besmettelijke ziekte
haren doodssluier spreidt over steden en dorpen : hebt gij ze
gezien, hoe zij onbevreesd daarheen ijlen, waar de ziekte het
hevigste woedt ? Hoe zij den stervende opbeuren, hoe deze
getroost en gelaten in hare armen den geest geeft, wanneer
zijne dierbaarste betrekkingen slechts sidderend het bed
naderen ? Neen, zij vreezen de besmetting niet, want haar
betrouwen is in God.
Hebt gij het gelezen wat die edele vrouwen doen, als de
oorlog in de straten buldert en het moordende lood dierbare
kinderen, vaders en broeders komt treffen ? Hebt gij vernomen hoe zij de gevaarlijkste plaatsen, de barrikaden zelfs,
door den gloeienden kogelregen heen, opsnellen, om die, welke
gevallen zijn, hulp en troost to brengen ?
Hebt gij ze gezien ?... Doch ik kan al de toestanden niet
optellen, waar die oprecht christene vrouwen in uitmunten.
Waar zij gaan, kcmt ook de menschlievendheid in haren
breedsten en meest omvattenden zin, en daarom zeg ik u :
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« Ontbloot eerbiedig het hoofd, wie gij ook zijn moogt, niet
alleen als gij het gesticht binnentreedt, maar als gij u tegenover een van die liefderijke wezens bevindt, welke door hare
zending aan den loochenaar en den spotter doen zien, dat
er nog herten zijn volgens den geest Gods. »
AUGUST SNIEDERS.
De Gasthuisnon.

103. Storm in 't Woud,
Het suist en het bruist door het donkere groen,,
De struiken rillen en trillen ,
Daar blaast de storm zijn forsch klaroen,
De dennen kraken en gillen.
Wat sjirpt of gonst, wat fladdert of kruipt,
Zoekt schielik (1) naar kloven en holen,
En hagedis en padde sluipt
Naar onderaardsche riolen.
En arend en raaf, die heeren des wouds,
Zijn siddrend in hunnen neste,
Zij zien althans maar luttel behouds
In hunne verhevene veste.
Geen strijd thans onder het woudgediert,
Geen haat en geene veede,
Maar ook Been vink, die tiereliert,
Noch krekel tjilpend in vrede I
(1) ,, In het toonloos achtervoegsel -lijk klinkt de ij even zwak als in
monnik, waarom sommigen, naar het voorbeeld der Ouden, en om beter
de uitspraak of to beelden, verkiezen zouden schielik, menschelik, enz. to
spellen . (Uitspraakleer, door K. L. Ternest, Gent, bij Rogghe, 1872). Er
is dus tusschen de bijw. kinderlijk, moederlijk, en de nw. kinderlijk,
moederlijk een verschil van uitspraak, ook door de spelling aangeduid
in de volgende verzen uit de Makamen en Ghazelen (Gent, bij Rogghe,
1S66;, door Jan Ferguut (J. van Droogenbroeck)
Kinderlik speelden en loegen de kleinen. — De moeder
Zweeg en beweende nog dieper het killige kinderlijk.
Moederlik liet ze den knapen hun spel, — en zij zuchtte :
Later vergieten ze tranen genoeg op het moederlijk !
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De dwarlende, huilende wieling,
Dat doet de storm, die dwingeland,
Dreigend met dood en vernieling.
J. M. DAUTZENBERG (1808-1869).

104. Beeldenstorm en Plunderij der Geuzen (1566).
...Reeds den Zondag onder de octave van 0. L. V. Hemelvaart,
zijnde de 18 Augusti, hadden de ketters te Antwerpen blijken
van onwil gegeven, en zouden ongetwijfeld de plechtige processie gestoord hebben, waren zij niet wederhouden geweest
door de tegenwoordigheid des prinsen van Oranje (I). Maar
deze vertrok daags daarna naar Brussel, en nog denzelfden
avond was 't er op. Een jonge losbol van 17 of 18 jaren
beklom, na het Lof, den predikstoel der hoofdkerk, en voer
daar uit tegen den ouden godsdienst, verwekkende aldus eene
groote verontweerdiging onder de geloovige menigte, totdat
een scheepsknaap grimmig naar boven liep, en, den woestaard
bij de voeten gevat hebbende, hem van den kansel trok. De
tusschenkomst van den schoutet (2) stelde een eind aan dit
eerste rumoer ; maar den volgenden dag begon het spel voor
goed. Het gemeen, opgeruid door zekeren calvinist met naam
Herman Modet, stoof tegen den avond de kerk binnen, en
ving aan met het beeld der heilige Maagd op den grond te
halen en aan stukken te slaan. Hetzelfde deden zij met de
beelden der heiligen, ja, met dat van Christus, dat boven
den ingang van het koor stond of hing tusschen die der
beide dusgenaamde moordenaars. Deze twee bleven alleen
gespaard. Vervolgens vielen zij aan op de schilderijen, welke
(1) Willem, prins van Oranje, bijgenaamd de Zwijger, was een der
voornaamste staatsmannen (en zeker de listigste), die de landvoogdes
Margareta van Parma ter zijde stonden in het bestier. Aan 't hof van
Keizer Karel V beleed hij uitwendig den katholieken godsdienst
onderduims was hij reeds Protestant, nu eens Lutheraan, dan Calvinist,
naar gelang der omstandigheden. Zijn hoogmoed (hij wou immers
Koning Philip II van den troon der Nederlanden stooten, orn er zest'
op te stijgen), was de grootste oorzaak der onlusten, die in de
16' eeuw ons vaderland verscheurden. — (2) Schoutet of Sellout was
de ambtenaar, die het oppergezag der vorsten in den schoot der
gemeente vertegenwoordigde.
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of voor eeuwig geschonden, de biechtstoelen vernield, de
kostbare kerkgewaden verbrand, de gewijde oliên tot schoensmeersel gebruikt, het tabernakel zelf verkracht en het
aanbiddelijk Sacrament ijselijk onteerd : kortom, de geheele
kerk, tot dan, door gansch Europa heen, zoo vermaard om
hare rijkdommen en kunstgewrochten, was, op min dan vier
uren tijds, verwoest, uitgeplunderd, en de vloer, voeten hoog,
met puinen overdekt.
Al deze baldadigheden waren gepleegd geworden door een
honderdtal lieden van het slechtste gespuis, zonder dat de
katholieke burgerij en evenmin de stedelijke overheid daar
beletsel aan stelde, gelijk het gaat in zulke oogenblikken
van eerste opstuiving der volksdriften : de goeden zijn als
met lamheid geslagen, en het janhagel is doenvrij. Aangezet
door eenige belhamels, en gebruik makende van de werkloosheid der stadsvoogden, verliet het, omstreeks middernacht,
de kerk van 0. L. V., om elders zijn goddeloos werk voort te
zetten. Voorzien van fakkels en toortsen, van bijien en hamers,
en onder het tieren van leven de Geuzen ! stortten zij in aangroeiende menigte door de straten, kruis noch andere beelden
op de truggen of de huisgevels sparende. Voor en na werden,
op hunnen weg, de parochie- en kloosterkerken, de kapellen
zelfs, met geweld ingeloopen en aan de verwoesting prijsgegeven, zoo ijlings voortvarende, dat er, tegen zonnenopgang,
niet eene bidplaats meer ongeschonden was. De twee volgende dagen ging het evenzoo : wat hier en ginds nog heel
bleef, werd verbroken, het inwendige der geestelijke gestichten
afgezocht, refters en dormters (2) uitgeroofd of ontheiligd, de
kelders geledigd, de bibliotheken verhakkeld, boeken ja en
handschriften met vet bestreken en door 't vuur verslonden,
de monniken en kloostervrouwen mishandeld of uitgejaagd,
waarna het geboefte naar buiten trok, om ook in de voorsteden en bijgelegen dorpen hunne razernij bot te vieren...
Het verderfelijk voorbeeld te Antwerpen gegeven was in
alle de provincien aanstonds bekend geweest, en had overall
(1) Daar waren ongeveer 70 autaren in de kerk, en daaronder vele
kostbare. — (2, Reiter, Lat. iefectorium, eetplaats ; dormter, Lat.
dormitonum, slaapplaats.
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maar al te veel navolgers gevonden. Van den 20 Augusti
stond Gent in vuur en vlam ; reeds twee dagen vroeger was
het te Oudenaarde uitgeborsten ; te Doornik begon het den 23,
daags daarna te Valencijn. Doch wat noemen wij hier eenige
steden op ? Geheel het land werd verwoest : in alle de
provincièn, zoo van het Noorden als van 't Zuiden, weinige
uitgezonderd, zag men, nagenoeg te gelijker tijd, ja en op
dezelfde dagen, kerken en kloosters vernield door de dwepende ketters. De schade, aan Nederland toegebracht, was
onberekenbaar (r) : schade van beelden en schilderijen, van
kostbare reliquiekassen en heilige vaten, van gouden en
zilveren kunstgewrochten, van snij- en drijfwerk, van edelgesteenten en peerlen, enz. Maar het grootste verlies van al,
als onherstelbaar zijnde, was dat van tallooze handschriften
in onze rijke abdijen bewaard en welke roekeloos verscheurd
of verbrand werden, in eenen tijd dat de boekdrukkunst
nog zeer jong, en dus ook verre was van al de schatten
der oudheid voor de nakomelingschap gered te hebben.
JAN DAVID (1801-1866).
Vuderlandsche Ilistorie. Leuven, bij van Linthout, 1864.

io5. Slag der Gulden Sporen (2).
Het Fransche heer trekt af. De bezems (3) aan hun speren
Bedieden, dat zij 't land tot woestenij gaan keren.
De lange streep van rook, die in de luchten rijst,
Van 't aaklig licht doorblaakt der vale vlammen, wijst
(1) Strada en andere geschiedschrijvers beweren, dat er te Antwerpen,
in 0. L. V. kerk alleen, voor ongeveer 40.000 gouden kronen verwoest
werd, eene geldsom welke heden door millioenen frank zoo uitgedrukt
worden. — (2) In 1300 had de Fransche koning, Philip de Schoone of de
Itrunteschrooder, Vlaanderen overrompeld, en het met Frankrijk vereenigd
verklaard ; maar dat konnen onze vaderen niet lijden ; zij stonden op
onder het geleide van Breidel, de Conine en de zonen van Gwijde, den
ouden graaf, dien Philip had gekerkerd zitten. Onder de muren yan
Kortrijk, in het Groeningerveld, versloegen zij het Fransche leger, den
11 Juli 1302. — 27000 Franschen, waaronder 350 edellieden, de bloom van
Frankrijks adel, bleven op het slagveld. Na het gevecht raapten de
Vlamingen 700 gouden of gulden sporen op, die zij aan 't gewelf der
0. L. V. kerk van Kortrijk hingen, ten teeken van hunnen zegepraal.
Van daar de benaming van Slag der Gulden Sporen of Slag van Kortrijk
of van Groeninge.— (3) Men schrijit ook hessem, gelijk Kiliaan het opgeeft
en 't Zuidnederlandsche y olk het, behalve in Westvlaanderen, uitspreekt.
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Maar al te goed den weg, langs waar 't is doorgetrokken.
Doch Vlaandren staat te weer en wacht het onverschrokken
Met veertig duizend man, slagveerdig onder 't schild.
De Coninc staat aan 't hoofd van 't wollewevers-gild,
Dat vecht met goedendags. Bij 't gild der Maceklieren (r)
Staat Breidel aan de spits ; hun vleezige armen zwieren
De vreeselijke bijl der slachters, scherp van sneé,
Die, druipende van bloed, gelijk een kudde vee
Den vijand nederhakt. Het Fransche leger nadert,
Ontelbaar voor 't gezicht gelijk het woudgebladert ;
En de onversaagdste held onwillekeurig schrikt,
Wanneer hij in de zee van wapenrustings blikt,
Wanneer hij de Orzflant (2), de vlag des doods, ziet waaien,
Die, waar ze in 't veld verscheen, den schroom in 't hert kwam
Op Kortrijks kouter hield het Vlaamsche leger stand. [zaaien.
Daar knielde het, en bad voor 't heil van 't vaderland ;
Daar riep het voor den geest zijn kroost, zijn huisgezinnen ;
Daar zwoer het : « Nog vandaag te sterven of te winnen ! »
Daar rees de zwarte Leeuw (3) en likkebaardo op buit
En stak zijn roode tong naar Frankrijks Lelie (4) uit.
Daar moest de Leliaart de kracht des Leeuws beproeven ;
Daar heeft diens forsche klauw, die al de lucht deed zoeven (5),
De trotsche Lelievaan in flarden stuk gescheurd
En, haar vertrappelend, met bloed en slijk besmeurd.
Van over de met lijken dichtbezaaide weien
Heeft hij : Trionzf gebruld, dien de echo's tegenschreien
Van Frankrijk ; want elk slot zit van eene erfspruit weôuw,
Die onder de ijzren vuist der zonen van den Leeuw
(1) Maceklieren (in 't Latijn macellarius=.vleeschverkooper) hiet men in
dien tijd de beenhouwers van Brugge. — (2) Oriflam (van 't Latijn aurum,
goud, en flamma, vlam) noemde men de roode vlag met vergulden stok,
die de toenmalige koningen van Frankrijk, als zij ten oorlogtrokken, v66r
hen deden dragon. — (3) en (4) In het wapen van Vlaanderen prijkte toen,
gelijk nu, een Leeuw ; in dat van Frankrijk, onder het koningdom, eene
Lelie ; zoo werden de aanhangers van Frankrijk Leliaarts genaamd, en de
verdedigers van Vlaanderen Klauwaarts, zinspeling op de klauwen van
den leeuw. — (5) Die de heele lucht deed gonzen, snorren. Al wat ras
door de lucht vaart, zoeft. Zie de Idioticons van Schuermans en de Bo,
en de Aanteekeningen van Gezelle op zijne vertaling van The Song of
Hiawatha, bl. 203.
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VOOr Kortrijk nederviel. In 't veld der Gulden Sporen
Heeft Frankrijks Leliebloem haar helderheid verloren,
En over Vlaanderen weergalmt uit eenen mond
« Het V aderland is vrij I » 't lied der verlossing, rond.
L. DE KONINCK.
Galerij van Vaderlandsche Tafereeten. Turnhout, bij Splichal, 1878.

Io6.

Een Lof in den Geuzentijd (XVI e

eeuw) (t).

....Daar dreunt het orgel ; het zingt klagend zijne majestatische liederen van voorheen ; ja het zingt klagend ; want,
och, de beeldstormer heeft het gewijde speeltuig een dee/
zijner onmisbare organen ongenadig platgestooten en afgerukt !
Zijne stem is schor en sores even onderbroken, alsof een
weemoedig gesnik den zanger belette voort te gaan ; maar
toch blijft zijn statig lied aanhouden, en ontroert menigen
poorter, die sedert lang voor de eerste maal wederom ongestoord en rustig neerknielt en bidt in den ouden tempel.
Buiten is het reeds donker geworden ; de keersen worden
ontstoken, en bij het licht komen de altaars met hunne
neergehaalde pijlers, verbroken engelen en afgerukte heiligenbeelden te voorschijn.
Daar klinkt de kerkbel, en het Allerheiligste verschijnt
tusschen de waslichten op het hoog altaar, sinds eenige
dagen wederom zoo goed mogelijk tot den dienst des Heeren
bruikbaar gemaakt.
Menig hert slaat van aandoening, menig oog baadt in tranen,
terwijl de koor-deken bij het aangeheven « Tantum ergo »
den zegen geeft.
En waarom zou het hert niet kloppen, waarom het oog
niet vochtig worden, bij hetgeen men op dit oogenblik in
den tempel hoort en ziet ? Och, men bidt weer zooals voorheen, de knieen gebogen voor Hem, die toch ook de God
(1) De Ketters (volgelingen van Luther en Calvien), die in de XVI° eeuw
in Zuid- en Noord-Nederland tegen het wettig gezag van Kerk en Koning
opstonden, hadden den naam van Geuzen aangenomen. Zie over hunne
goddelooze buitensporigheden het stuk van Jan David (blz. 132) : Beetdenstorm en Plunderij der Geuzen, in 1566. Die baldadigheden verwierven
hen den naam van beeldstormers.
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was onzer voorvaderen ; men voelt zich zoo diep getroost in
de tegenwoordigheid van Hem, onder wiens oog men daar
den nieuwgeborene ten doop bracht, de huwelijken inzegende,
en waar men kwam bidden voor levenden en dooden ! Men
acht zich daar zoo veilig in dien tempel, waar de goede God
komt luisteren naar de gebeden zijner kinderen !
Nooit misschien, zoo lang de kerk bestond, bad men met
meer ingetogenheid, met meer vuur, dan gedurende dien
loftijd ; nooit misschien volgde men met meer aandacht de
gewijde gezangen, die zich van het orgel met die van het
altaar afwisselden.
De laatste zegen is gegeven, de laatste orgeltonen zijn
weggestorven ; het Allerheiligste is tusschen eene schaar van
priesters, in hunne helder witte koorhemden, weggedragen ;
het lof is geeindigd.
RENTER SNIEDERS (1812-1888).
De Geuzen in de Kempen. Turnhout, bij Brepols, 1875.

107. Vaderland.
Komt ! ontrolt den leeuwenstandaard !
Op ! voor vorst en vaderland !
Komt I de vrijheid van den landaard
Wordt bedreigd met smaad en schand !
Op I staat op ! bij krijgsgedommel,
Komt ! broeders, naar het veld !
Luistert ! ginder slaat de trommel
Die ons reeds den zege meldt !
O vaderland ! o vaderland !
Aan u mijn hert, aan u mijn hand !
O vaderland ! o vaderland !
O heilig vaderland !
Broeders, op ! uw heldendegen
Steun' de fiere leeuwenvaan !
Broeders, op ! den vijand tegen !
't Geldt het vrije volksbestaan ;
't Geldt uw roem, uw naam, uw grootheid !
Wie laf is, vreeze 't staal !
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Mannen haten vreemde snoodheid,
Vreemden boei en vreemden praal.
Voor 't vaderland ! voor 't vaderland !
Met mannenhert en mannenhand !
Voor 't vaderland ! voor 't vaderland !
Voor 't vrije vaderland ! ....
Neen I men zal u nooit verdelgen,
Wat een vijand praalt en pocht,
Vrijheid ! vrijheid ! erf der Belgen
Met der vaadren bloed gekocht !
Ja, beloven wij het heilig
En plechtig dezen stond :
De asch der vaadren ruste veilig
In der vaadren vrijen grond !
0 vaderland ! o vaderland !
Ik blijf u trouw met hert en hand !
0 vaderland ! o vaderland !
0 edel vaderland !
Vrij en vrank als de oude vaadren
Leven wij en sterven wij ;
Laat ons slavenzoekers naadren,
Ook ons zonen leven vrij !
Nooit in Vlaandrens rijke beemden
Zwaait, vreemdling, gij den staf 1
Vlaandrens bodem duldt geen vreemden,
Duldt geen vreemden dan in 't graf !
Mijn vaderland ! mijn vaderland
Bemint mijn hert, beschut mijn hand !
Mijn vaderland ! mijn vaderland !
Mijn dierbaar vaderland !
Wie de volkren wil verslaven,
Koning of gemeenebest,
Sneuvele onder 't zweerd der braven !
Vrijheid heersche in elk gewest !
Op, staat op ! bij krijgsgedommel
Is 't God, die 't pleit beslecht !
Op ! voor vrijheid slaat de trommel,
En de zege blijft aan 't recht !
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Voor 't vaderland ! voor 't vaderland !
Ten strijd, ten strijd met hert en hand !
Voor 't vaderland ! voor 't vaderland !
Heog leve 't vaderland !
JAN DE LAET (1815-1891).
Gcdichten. Antw., bij P. Kockx, 1883 ;

uitg.

io8. Eene Mis onder het Fransche Schrikbewind.
Wij bevinden ons to midden van jonge dennebosschen, en
daarachter op den boord der heide. Daar staat een langwerpig, vierkant gebouw met leemen wanden en versleten
stroodak. Het is de turfschuur (1) van Willi, den pachter....
Zooals men denken kan, is het gewoonlijk rond de turfschuur akelig en doodsch.... Dezen nacht nochtans is het
er levendig en druk. Dichtbij, op vijftig schreden hooger op,
overal stonden gewapende mannen op schildwacht. Allen
stonden daar met gespitste ooren en het oog gericht, deze
over de heivlakte, gene naar de jonge mastboomen, die de
heide omzoomden. Van tijd tot tijd hoorde men een der
schildwachten even fluiten, en onmiddellijk daarna klonk het
gefloten antwoord rechts en links, verder op, overal in
't rond : daar ginds langs het voetpad, in het bosch en op
den rijweg.
Laat ons de turfschuur binnentreden. Men had er in
't midden den turf. opgeruimd, tegen de leemen wanden
getast, en in het achterste gedeelte der schuur eenige honderden moerturven (2) opeengestapeld, die daar eene soort
van breede, vierkante bank vormden. Daarover lag een helderwit tafellaken gespreid ; van weerszijden stak een Lange,
dikke stok, en daaraan hing eene brandende lanteern. In het
midden op het wit tafellaken stond een houten kruisbeeld,
daarnevens een groot boek met koperen sloten, en voor het
kruis een gedekte miskelk.
Zoo was het nederig altaar, waarop dien nacht de onbloedige
Offerande moest plaats hebben. Ongeveer vijftig mannen en
even zooveel vrouwen waren in de turfschuur aanwezig ; alien
(1) De turf is eene brandstof be.staande uit g arde met min of meer
vergane plantenstoffen gernengd. — (2i iloer, moeras.
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zaten geknield in het mullig zand ; alien baden in de diepste
stilte aan hunnen rozenkrans,
Er kwam een oud man in werkmanskieéren binnen ; bij het
altaar legde hij zijn groflinnen wambuis en wollen slaapmuts
af, trok eenen priestertoog en daarover eene helderwitte albe
aan. Daarna wierp hij rond den hals eenen stool, dien hij
over de borst kruiselings vastbond, en schoot den kazuivel
aan ; de priester was gekleed (1).
Hij bong diep en eerbiedig voor het nederig altaar, en
maakte het teeken des kruises ; het heilig misoffer begon.
Het was doodstil in de turfschuur. Niets hoorde men dan
de zacht biddende stem des priesters, somtijds ook eenen
zucht opgaan uit de geknieide menigte.
Sedert lang hadden de brave dorpelingen de geheimen des
aitaars niet meer bijgewoond : het hert klopte hun van
vreugde en geluk, omdat zij, in het aanschijn van den grooten
Helper van alien, evenals voorheen, mochten bidden voor
zich zeiven, voor hunne bloedverwanten en vrienden, voor
alien die hen in het leven waren voorafgegaan en nu sliepen
onder het houten kruis op het kerkhof. En toen aan de
Consecratie de kleine bel even tikte, bogen alien het hoofd
naar den grond, en bleven in die eerbiedige houding, bijna
met het voorhoofd in het stof geknield, totdat de priester den
kelk met het heilig Bloed nederzette. Nooit, zelfs niet bij de
grootste plechtigheden in de oude dorpskerk, hadden de brave
menschen met zooveel diepen eerbieci on ingetogenheid gebeden, als daar, midden in den nacht, in die verlaten, donkere
RENIER SNIEDERS (1812-1888).
turfschuur.
De Scheerslijper, Turnhout, bij Splichal, 1881.

log. Na den Veldslag.
De zon verdween in purpergioed....
Op 't slagveld doomt (2) het vergoten bloed....
Gelijk de lawien (3)
Van de rotsen holt,
Met dood en vernieling
De dalen volt (4),
(1) De namen dozer priesterkleéren toog, albe, stool en kazuivel stammer
af van de Latijnsche woorden toga, stola, alba en casna (in 't middeleeuwsch
Latijn casubraa), — (2) Dampt. — (3) Sneeuwval. — (4) Vult.
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Zoo heeft daar gewoed.
De schriklijkste strijd,
Vol helschen wellust, wijd en zijd
Gedanst in het bloed.... —
daar,
En thans, thans liggen ze
Half dood, gansch dood, verminkt, verscheurd,
Wen hoog, als een lijklamp, somber en naar,
De fletsche maan over 't slagveld treurt.
En bij dat doodsch geglim der maan,
Zoo gij wel toezaagt, zoudt gij licht (I)
Een arm zien smeekend opwaarts gaan,
Terwijl een peerschblauw aangezicht
Ten hemel staart, een bloedige mond
Rol zucht.... tot loodzwaar, op den grond,
Die arm
Weer neerploft met een reutelend gekerm !
Ofwel, ginds aan de delling, waar
Die kreten stijgen, zoudt ge een schaar
Van raven, bloedige snavels open,
Den klauw met helschen lust zien doopen
In 't lillend ingewand der doOn (2)....
Wen, licht, een wreed verminkte zoon,
Gevallen naast zijn vaax (3) den grijzen,
Diens lijk met zijne borst bedekt,
Hem, stervend zelf, tot weer verstrekt....
Een schouwtooneel, waar zelfs de stoutste zou bij ijzen.
POL. DE MONT.
lJune, Thekel, Phares.

110. De Heide.
De heide, wat beduidt dit woord ? .... Het is eene onmeet.
bare, naakte, grijze of bruine of zwarte vlakte, die langs den
eenen kant, waar het gezicht ten einde is, aan den hemel
schijnt to raken, maar altijd nog verder en verder voortloopt
en langs den anderen kant omgord is met eenen sluier van
mastbosschen, waarboven een zeldzaam torentje uitkijkt, u
zeggende dat, ginder verre, toch menschen wonen.
Ja, de heide is een uitgestrekt kerkhof.
(1) Wellicht, misschien. — (2) Doo den. — (3) Vader.
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Daar klinkt het blij gezang der vogelen niet ; alleen zweefde
er voorbij ons een koekoek, weerdige bewoner dier plaats ;
geen vliet loopt er al murmelend en babbelend voort, want
haast ware hij (I) opgeslorpt door het mager zand der heide.
Zand, overal zand ! zand waarin geene ploeg voren vermag
te trekken en dat geen enkelen korrel zaad behouden kan ;
bij den minsten zucht des winds vliegt het op, daalt dan
weer en maakt diepten en hoogten : diepten als groeven, die
naar eenen doode liggen te wachten, hoogten, die door hunne
treurige naaktheid van verre een hoop uitgebleekt gebeente
schijnen, of een grafterp met wit zand bestrooid. Hier
groeien geene weelderige boomen of geene lachende rozen en
madeliefjes : alleen hier en daar een mastboompje, wrens
wortels door den wind ten halve zijn opgegroefd en dat
kwijnt gelijk de treurende wilgen ; de gagel (2) en de gulzige
brem met hunne rechtopschietende, scherpe, dunne en houtachtige pijlen ; eene zode mager groeiend gras dat, ritselend,
aan het gcratel van doodsbeenderen denken doet ; de heidebloem met hare purpere (3) en rooskleurige bladeren in den
voorzomer, die de heide in haar beste maar eentonig kleed
hullen en de bietjes naar heure vlakte lokken ; doch in den
herfst, verbrand of uitgedroogd, haar eene sombere, zwarte
kleur geven, ge zoudt zeggen een baarkleed, dat het lijk der
doode natuur bedekt.
En ligt er soms eene groote plek die aan den Vlaamschen
meersch (4) gelijkt, en op frissche waterplanten en jeuElig
mos roemen mag, o, vrees haar zooveel als de bergbeklimmer
den afgrond die aan zijne zijde gaapt. Het is geene weide,
het is een graf met bloemen behangen. Door den wind uitgehold, zijn sommige plaatsen lager geworden dan de gewone
oppervlakte ; het regenwater is er bijeengestroomd, en daar
het door de ijzerachtige onderlage der Kempische aarde niet
dringen kan, is het blijven staan en bedorven ; planten
hebben er hunne wortelen in gezet, en het gras, door het
nat gevoed, is er tierig opgeschoten. Maar wee hem die zich
(1) Vliet, bijna overal in Vlaamsch-Belie y r. Ook bij Hooft (17' eeuw)
was 't yr. ; hij L. ten Kate, m. en y r. — (2) Heester, in 't Fr. ,nine
sauvage. — (3) Purpere, van donkerroode kleur ; purperen, van donkerBeemd, weide, broek.
roode stof. —
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daarhenen waagt ! Na eenige stappen gedaan te hebben,
voelt hij dit groen en bloemachtig tapijt uiteenscheuren,
diep schiet de voet weg en blijft vaststeken in de turfachtige
modder (I). En wie gaat den reiziger hulpe brengen ?... Hij
roept nog, maar de heide blijft stone, en haar echo zendt
hem spotlachend zijnen onverhoorden noodkreet weer !...
Maar heeft het woud zijne wilde roos, heeft de steile
berg zijne verkwikkende bron, heeft de barre woestijn hare
oazen (2), de heide heeft hare vriendelijke dorpen, en daar
is Zoersel de type (3) van. Na een uur door de droevige
heide gestapt te hebben, stonden wij voor zijne huizen. Als
bij tooverslag is hier alles veranderd ginder was alles dood,
hier leeft het al. Verwonderd vraagt men zich af, hoe, nevens
die onvruchtbare vlakte. zulke malsche spurrievelden, zulke
bloeiende akkers van aardappels kunnen groeien, en men is
genegen voor dit nederig yolk, dat met zulken stalen moed
den strijd voert tegen de weerbarstige natuur, en haar
vruchten afeischt, die tot zijn dagelijksch leven en welvaren
AM. Joos.
voldoende zijn.
Een studentenreisken in de Antwerpsche Kempen. Stepman, Gent.

111. De Limburgsche Kempen.
Het onbeperkte Limburg lacht ons tegen,
Als 't maagdlijn dat, voor ijdlen praal veriegen,
Den eenvoud als den schoonsten tooi aanziet.
Geen rots die 't hoofd hier door de neevlen schiet ;
Geen bergen, die het vlakke veld doorkruisen ;
Geen stroomen, die het rustig oord doorbruisen ;
't Bedwelmend stadsgewoel is Limburgs niet.
Onmeetbre velden, overlaan met schatten ;
Bebloemde weiden met onschatbaar vee ;
Kristallen beekjes, die door de akkers spatten,
Of murmelend een zwaanblank dorp omvatten ;
Aartsvaderlijke eenvoudigheid en vred
Houdt in die streek 't gevoelig hert gevangen,
En doet ons, ver van daar, ze nog verlangen.
(1) Ook m. (2) Bewoonbare plaatsen in de onvruchtbare zandwcesti.3n
van Afrika. — 3) Grondbeeld, model.
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Gelukkig door den vrede van heur land,
Den welvaartshoren in de milde hand,
Een' vorst gelijk op gulle welkomtochten,
Zoo glijdt de Willemsvaart (1) in ruime bochten
Door vlek en dorp, door veld en weide voort,
Van boot bij boot verzeld, met goud aan boord.
Doch volgen wij haar op. Allengs verdwijnt
De rijkdom ; 't veld wordt kaal, de zode
Wordt mager... 't Schrale plantenrijk verkwijnt.
De schaddenreuk (2) komt nader, als een bode
Een vredebode, die ons welkom heet
In naam van eene schaamle menschenws•ne,
Waarin, tevreedner soms dan op den trone
Een vorst) de heibewoner schier vergeet,
Dat buiten zijnen kring nog menschen streven,4
Dat verder dan zijn hel nog bloemkens leven,
Den overvloed bij name zelfs niet kept)
En toch zijn dankgebed ten Hemel zendt.
Het treurig groen wordt vaal der maagre dennen ;
Een biesbosch tiert in onbepaalde vennen ;
De taaie brem strekt heinde en ver zich uit ;
Het kruipend mos bedekt de onvruchtbre gronden ;
Weldra vertoont zich 't mager heidekruid,
Als trouwe vriend aan 't dor gewest verbonden.
Ontzaggelijke heuvlen zwervend zand,
Door 't windgetij gevormd en opgereten,
Zijn op de onmeetbre vlakte neergezeten,
Als golven eener zee, die, door de hand
Van God geraakt, to midden van haar toren (3)
Beweegloos bleef, tot eeuwig ijs bevroren.
Hier straalt het oog van onbekend genot,
Omdat het op de steeds verkeerende aarde
Een plekje nog, hoe kaal en woest, ontwaarde,
Gelijk het wend door 't machtig woord van God.
(1) De Zuid-Wiltemsvaart, van Maastricht naar 's Hertogenbosch —
;2) Schadde, zode, rusch, lap die van een dichtbegroeid heideveld
afgestoken wordt en als turf tot brandstof client Zie verderen uitleg
in Schuermans' Idiolicon. — (3) Toorn.
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Hier voelt de ziel heure aardsche woon (I) verbreeden ,
En vindt, en peilt natuur haar wonderheden,
En ligt weldra ontroerd voor God geknield,
Die zelfs de hei tot ons genot behield.
DESIRE CLAES.
De Herschepping. Tienen, 1864.

112. Eene Wildernis op Java.
Naar het Zuiden ! naar de zwoele streek, waar de Koningin
der Indische zee, het schoone en trotsche Java, de azuren
bergtoppen boven alle Soendasche eilanden uit de donkere,
doorschijnende wateren op eenen heerd van onderaardsch
vuur verheft 1
Hoe tintelend blauw is de hemel 1 hoe purperen de bergtoppen in 't verschiet ! hoe gonzen de schitterende insekten
in de zwoele lucht, doorgeurd van den wierook der Arabische
jasmijnen, uit wier gouden kelk de bonte, fladderende vlinders
zich zoo gretig laven ! Wij kunnen echter geenen voet zetten
in die donkere, dichte wouden, waar de sneeuwwitte kakatoe (2) zijne gele kuif toornig opsteekt bij het takgewiegel van
een klauterenden aap, die zich angstig wegschuilt voor den
vlammenden blik van eenen loerenden tijger, en met zijn
snerpend krijschen het krassend geschreeuw van honderden
purperblauwe en vuurroode papegaaien doet ontwaken. En nog
minder willen wij de eenzaamheid der vulkanische gebergteoorden betreden, waar de naakte kalkachtige rotsklompen
liggen heengeslingerd over een gescheurden en gespleten
bodem, misschien doorkropen van een riviertje, dat zijn wit
en zwavelachtig water door eene geelkleurige bedding voortstuwt, zonder eene enkele plant te kunnen verkwikken, zonder
eenig groen te kunnen ontlokken aan dien treurigen grond,
die uit gansch uitgebrande steenkolen schijnt te bestaan : eene
wildernis van puin, waar geen vogel zich hooren doet, en
zelfs geen insekt kruipt ; waar de schichtige wind geenen
struik, geenen halm op zijn eenzamen weg ontmoet, — niets
(1) Woos is m. in Vlaamsch-Belgitl, Vlaanderen ullgezonderd. —
(2) Eene soort van papegaai tot de orde der klimvogels behoorende met
een beweegbaar kuifje op den kop. In de Maleische taal kakatoewah,
d. nijptang, naar den vorm van zijnen bet.
Bloeml. 1•' • Deel. 10.
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dan een grauwen rook of een heeten damp, die nit de
scheuren omhoog walmt ; waar slechts een enkel geluid van
leven spreekt, — en dat is de zwakke, rommelende weergalm
van den rollenden donder, die daar omloeit in de vreeseiijke
en onbekende donkere diepte beneden, — in het geheimnisvolle ingewand der aarde.
W. J. HOFDIJK (1816-1888).
Net Nederlandsche Volk. Amsterdam, 1872.

113. Christoffel Colombus.
Wie zweeft hier aan ?... 't Is hij, die uit de westergolven
Een nieuwe wereld heeft voor 't menschdom opgedolven ;
't Is hij wiens scheppend brein, toen alles hem weerstond,
Een nieuwe wereld dacht, bepaalde, zocht en vond !
Zie hem op 't eindloos nat der nooit doorploegde baren
De woestenijen van den Oceaan doorvaren :
Zes maanden zwerft hij om op 't onafzienbaar nat,
Den hongerdood ten prooi, van werken afgemat...
Des scheeplings moed bezwijkt, elks oog staat droef en droever,
En smeekend reikhalst elk naar d'onbereikbren oever...
Geen vriendlijk luchtje spelt den viootling troost en heil ;
Geen nietig windje beeft in 't nederhangend zeil ;
Geen golf verheft haar hoofd, geen vogel met zijn veeren
In 't nat, waar stilte en dood en eenzaamheid regeeren.
Vergeefs van uit den mast, met nimmer sluimrend oog,
Gehongerd naar het land, dat eeuwig hun ontvloog !
Niets stoort de stilte van den middernacht, dan 't ploffen
Der lijken in de zee, door zwakte of pest getroffen...
Maar schoon en hoop en land des scheeplings oog ontvliedt,
Colombus' geest ziet land ! hij staat en wanhoopt niet !...
Nu slaat het siddrend yolk aan 't muiten ! 't wil den steven
Doen wenden, 't hoofd der vloot doen als een booswicht sneven !
Colombus, die zijn dood in 't oog dier woestaards leest,
Blijft bij het brullen van die tijgers onbevreesd ! —
Maar ach ! een wereld gaat met zijnen dood verloren ;
Het scheppend denkbeeld, dat zijn geest wist op to sporen,
Stort met hem in het graf door 't woeden van het yolk ;
Ziedaar wat hem verschrikt, meer dan der muitren dolk.
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« Spitsbroeders ! (zegt hij) ja, wij zullen rugwaarts trekken,
Zoo we in drie dagen niet het wijkend land ontdekken I »
De muiterij verstomt, het y olk sluipt zwijgend heen.
(Zoo heerscht een stoute geest op 't hert van 't woest gemeen.)
Maar ach I een dag vlucht heen ! geen landstreek zien zij glimmen...
Een tweede dag verdwijnt I geen land rijst uit de kimmen...
Een derde dag zinkt in de waatren 1 ach I geen land
Ontdekt het zoekend oog, dat tuurt uit mast en want...
Nu blaakt een helsche woede in 't oog der schepelingen ;
Colombus' geest blijft kalm, schoon ze alien hem bespringen ;.
En op de teekens stout, die lucht en stroom hem biedt,
Ziet hij profetisch 't land in 't schemerend verschiet !
De nacht heeft nu haar (I) ronde, al zwijgende, aangevangen ;
't Zwijgt al in lucht en zee, ook zwijgen 's vlootlings zangen...
Als eensklaps uit den mast dees kreet elks aandacht trekt :
« Land I Land ! » — Colombus juicht ! zijn wereld is ontdekt !
J. F. HELMERS (1767-1831).
Lof der Zeevaart.

il4. Gods Heerlijkheid
in geduchte natuurverschijnselen.
Gods heerlijkheid en majesteit vertoont zich niet enkel in
den stillen luister eens opgaanden dageraads, of van een
helderen avondhemel ; dan vooral zien wij haar schitteren
in voile pracht en glans, wanneer zij ons tevens ontzag en
ontzetting inboezemt. Het vlak eener kalme zee wekt verheven
gewaarwordingen in ons op ; het zacht geruisch der beken
en stroomen stemt ons tot aanbidding van den grooten God
der natuur ; maar, wanneer de rivieren loeien, en de bulderende baren des oceaans hemelwaarts stijgen , hoeveel
dieper buigen we ons dan v6Or dien God, die het geweld
der vloeden beteugelt, en tot de zee gezegd heeft : Tot hiertoe,
en niet verder ! » Als wij, gestreeld door het gesuis van den
aangenamen zomerwind, den milden overvloed der rijke
natuur rondom ons zien uitgespreid, dan rijst het gebed in
ons op : « Hoe groot zijn uwe werken, o Heer ! Gij hebt ze
(1) Nacht is nu in ; het was vroeger y r. gebruikt, vooral gelijk hier,
als zinnebeeldige godheid der Ouden.
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alien met wijsheid gemaakt ! » Maar, als stormen de lucht
beroeren, als donders ratelen door het zwerk, en de bliksemen
het aardrijk verlichten ; als de wouden ontbladerd, stammen
uit den grond gerukt, en trotsche gebouwen verpletterd worden, dan gevoelen wij het met sidderenden eerbied, wie Hij
is, wiens stem in den donder spreekt, en die vaart op de
vleugelen des winds ! — Meent niet, dat het aanschouwen
der woedende, der losgelaten natuurkrachten, die zwanger
gaan van verwoesting en omkeering, — als de bergen uit
hunne ingewanden vuurstroomen uitbraken, als de aardbeving
steden in puinhoopen verandert, als pest en heerschende
krankheden geheele landen ontvolken, — meent niet, dat het
gevoel van Gods majesteit, van Gods oppergezag, als Heer
der natuur, hierdoor verzwakt wordt, of verloren gaat :
neen ! het rijst hooger bij de gedachten : wat zou er worden
van deze wereld der schepping, waarin de dampkring boven
ons, de zeeen en rivieren rondom ons en in ons midden,
het vuur in den schoot der aarde beneden ons, waar alles
vernieling en ondergang dreigt, — wat zou er worden van
-deze wereld der schepping, indien niet eene onweerstaanbare
oppermacht de teugels in handen hield ; indien het niet God
zelf was, wien al deze geduchte verschijnselen ten dienste
staan ; indien Hij het niet was, wiens aanschouwen de aarde
doet beven, wiens aanroeren de bergen doet rooken !
3.

H.

VAN DER PALM (1763-1841).

n5. De Zegening onder de Processie.
Het paviljoen des Heeren trekt voorbij, gedoken
In 't krinklend wolkgewoel van 't geurig balsemrooken,
Omringd van licht, gevierd in klokgeluid en zang,
Gevolgd door 't needrig, zwijgend, biddend volksgedrang.
Al onder 't blauw gewelf van Vlaandrens vrijen hemel,
Daar staat de rustbank Gods, omzet met vlaggewemel,
Door 't yolk — 't eerbiedig yolk — godvruchtig opgericht,
Versierd met doek en kant, doorstraald van bloeme en licht....
Het klokgeluid sterft uit : de Heer der Hemellingen
Gaat strekken over 't yolk zijn hand vol zegeningen.
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Zulk een heilig Sakrament dan
Weze ons, Christnen, wellekom !
Wat in 't oud Verbond bekend was
Staat voor nieuwe wetten stom. (1)

De heilge Hostie rijst : o giansrijk geestgewemel
Der engelen, aanbidt den Koning van den Hemel I,
De Hostie daalt : gij alien, hier in 't stof geknield,
Looft God den Heer, den Schepper die 't heelal bezielt !
De Hostie zegent rechts : o katholieke volken,
Laat stijgen met uw dank uw hymnen tot de wolken !
De Hostie zegent links : staat op uit uwen nacht !
Verdoolden op uw baan, het Licht der Waarheid wacht !
KAREL DE GHELDERE.
Landliederen. Brugge, bij Gaillard, 1883.

116. Het Coliseum of het Slagveld der Kerk.
Heeft ieder rijk zijn slagveld, waarop eens zijn recht van
bestaan werd verkregen of verdedigd, werd versterkt of verzwakt, werd besnoeid of verloren : ook de wereld heeft hare
slagvelden, waarop gansche volkeren met elkander worstelden,
en waarop het lot der natien en rijken en halve werelddeelen
werd beslecht. Zoo hebben insgelijks de verschillende kerken,
over de gansche aarde verspreid, hare slagvelden, waarop het
bloed harer kinderen heeft gestroomd om de rechten van God
en godsdienst to verdedigen. Maar zoo ook heeft de geheele
heilige Kerk haar groot slagveld, waarop zij een bloedigen
strijd heeft geleverd met het heidendom, waarop zij den standaard des kruises en de vaan der onbevlekte Moedermaagcl
voor 't eerst tegenover de zegevierende adelaars van de
overweldigers der wereld stelde ; waarop zij Brij eeuwen
lang bleef worstelen om leven of dood ; waarop zij eindelijk
in lijden en opoffering, in gebed en tranen, in bloed en
(1) Deze laatste vier verzen vertalen den kerkzang lantern ergo, met
behoud derzelfde dichtmaat ale in 't Latijn.

marteldood de schitterende overwinning bevocht, om het rijk
van den gekruisigden Nazareör to vestigen op de bouwvallen
van den tempel der vergode caesars.
J. J. VAN DER HORST (1822-1889).
De ?tfarteiaren van bet Coliseum. Leiden, bij van Leeuwen, 1876.

117. De Dorpskerk.
Er is een grijs gebouw, van frisch geboomte omgeven,
Waarbij de oneffen grond (I) vol weeldrig gras, doorweven
Van schaarsch gebloemte, bloeit. Vaak delft de trage schup
Daar weer een legerstee, met milder hemeldrup
Bedauwd, en 't weeldrig gras zou dra voor 't oog haar dekken,
Zag men geen houten kruis er de armen over strekken,
Urn welke een trouwe hand, bij tranen stil gestort,
Een kransje hing, zoo ras als 's levens bloem verdord.
Wanneer de wandelaar het blauwend dorpje nadert,
Ziet hij de torenspits de daken en 't gebladert
Doorboren. Welk paleis zich voor zijn bede sloot,
Die broederlijke woon ontsluit haar moederschoot.
Ja, balling in 't heelal, hervindt hij hier een stede.
Door jammer neergekromd, smaakt hij hier troost en vrede.
Hier, kalm omgeven van 't voorouderlijk gebeent
En nederbuigend op 't godvruchte (2) vloergesteent
Met wapens niet versierd, maar met het woord des Heeren,
Met bijbelspreuken die den knieler sterven leeren,
Werpt hij geen enklen blik naar 't jammerdal meer om,
Maar voelt Gods aanzijn diepst in 't Liefdeheiligdom.
Die haven van het dorp is zijn gewijde tempel,
Des aarderijks altaar, des Hemels eerste drempel.
PRUDENS VAN DUYSE (1804-1859).
Godfried, of de Godsdienst op 't veld. Gent, 1842.

(1) Het kerkhof. — (2) Goderucht wordt als bijv. nw. bij sommige
dichters gebruikt voor godvruchtig.
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118. De Zondvloed.
Op een teeken des Heeren, steekt een schrikwekkende
orkaan loeiend op uit het gebergte ; de bliksem slingert,
onder ratelenden donder, met straal op straal door het
luchtzwerk ; de zeeen klotsen en drijven woedend hare
losgebroken wateren over het aardrijk ; de wolken des hemels
scheuren vaneen : ontzaglijke stroomen storten neder en
vermengen hunnen vloed met de wateren des afgronds.
Verveerlijke jammerkreten gaan op uit bosschen en steden :
menschen en dieren vluchten verward en huilend voor den
aanrukkenden Oceaan : zij ijlen van heuvel tot heuvel,
klauteren van rots tot rots, tot op de kruin van het hoogste
gebergte....
En de golven klimmen hooger en hooger : de schuimende
oppervlakte der wateren stijgt onverpoosd ; de vloeden des
hemels stroomen onuitputtelijk neder. Achtereenvolgens verdwijnen de daken der gebouwen, de toppen der boomen, de
heuvelen, de bergen ; en telkens worden er nieuwe slachtoffers
der altijd klimmende overstrooming verzwolgen : de bruidegom
met de bruid ; het kind in de armen zijner moeder ; de kloeke,
levenslustige jongeling met den afgesloofden grijsaard....
Nergens glimt eene straal van hoop aan den zwart bewolkten
gezichteinder ; de dag verschilt slechts van den nacht door
eene vale tint, eene sombere, onmerkbare schemering....
Langzamerhand verspreidt zich stilte over de onmeetbare
uitgestrektheid der wateren. Duizenden lijken van menschen
en dieren, met de verstrooide wrakken van de nijverheid en
de pracht der ongelukkige drenkelingen, vlotten dooreen op
de zwalpende baren.
Dan , in de verte drijft de Ark door de hand des
Almachtigen bestierd, de hoop en het leven rondvoerend to
midden van die akelige tooneelen des doods.
t G. H. T.
Maria, Moeder van Jesus. Gent, bij van der Schelden, 1888.

JAMAR.
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iig. Het Vogeltje in het Bosch.
Van eenen vromen kluizenaar
Wil 'k u een liedje zingen :
Hij had de Moeder Gods zoo lief,
ZOO lief voor alle dingen,
Dat, wat hij zei al immervoort,
Zoo was toch steeds zijn eerste woord :
« Ave, Maria I »
Hij had een vogeltje in zijn cel,
Met bonten hals en veeren,
Dat met hem in zijn kluisje zong,
De Moeder Gods ter eeren :
En, hoe hij zong, 't zij vroeg of spa,
Zoo zong hem steeds het sijsken na :
• Ave, Maria ! »
Het sijsken zag rondom de kluis
De blijde lente naadren,
En iedren boom frisch uitgedost
Met bloemen en met blaadren ;
Daar vloog het ijlings uit de cel,
En riep in 't vrije, luid en schel :
« Ave, Maria I »
En treurig ging de broeder uit,
Om 't vogeltje to vangen ;
Maar 't vluchtte weg door haag en struik,
Door takken en door stangen.
Daar schoot het op in voile vlucht,
En zong weer schaatrend in de lucht :
« Ave, Maria ! »
Maar schielijk, ziet I daar kwam een gier
Op 't sijsken neergeschoten,
En greep het aan met bek en klauw,
En sleurde 't met zijn pooten.
En, in die bange en nauwe klem,
Riep 't vogeltje nit met luider stem :
« Ave, Maria ! »
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De gier verschrikte, schoot terug,
En liet het sijske ontvluchten :
Zoo werd het door Gods hulp gered,
En 't had niet meer to duchten.
En tot Maria's lof en eer,
Herhaalde 't dankbaar, keer op keer :
« Ave, Maria ! »
De kluizenaar stond in den tuin
Vol droefheid en verlangen.
Het sijsje schoot hem op de hand,
En liet vanzelf zich vangen.
En beiden keerden naar de cel,
En zongen samen luid en schel :
« Ave, Maria ! »
0 Moeder Gods I o Moeder Gods !
0 reine bloem der vrouwen !
Zoo uit den klauw des giers door U
Het sijsken werd behotlen,
Ach ! red den zondaar ook, die viel
En tot U roept met mond en ziel :
« Ave, Maria ! »
A. VAN HASSELT (1805-1847).
Het gulden Boekske. Roeselare, bij de Seyn.
120.

Napels.

Het groote Kairo van Egypte en misschien Londen uitgenomen, is er, vermoede ik, op de ondermaansche planeet.
geene woeliger stad dan Napels.
Lezer, ga eens zien, zoo ge tijd en trek hebt. Napels
staat gedurig in rep en roer. Duizenden koetsen, huurrijtuigen, omnibussen, wagens en karren rollen straat op
straat neer, van het eerste daglicht tot in den nacht. De
vetturini (1) of huurvoerlieden schreeuwen op hunnen bok :
(1) NOTA OVER DE UITSPRAME VAN 'T ITALIAANSCH. Elke klinker wordt
afzonderlijk uitgesproken (b. v. lei en miei klinken le-i en mi e 0 ; u klinkt
oe; j op 't einde der woorden, als twee i's, en elders als onze j; ce en ci,
als het Fr. tche, tchi (maar c vOOr a, o, n, h, enz., als k); en sce, sci, als het
Fr. che, chi; ge, gi, als het Fr. dge, dgi, of, volgens anderen, gelijk het
Vlaamsche dje, dji (maar vOôr a, o, u, h, als onze g) ; gli klinkt als onze lj,
gn gelijk in 't Fr., en z als ts.

-- 1.54 —
gave, gave, a lei (1), en klitsekletsen zonder eind. Men zoude

zweren, zij hebben eene wedding aangegaan om het meeste
gerucht met keel en zweep te maken. Komt ge aan den
zeekant, honderden armen strekken zich naar u uit ; bootroeiers (barcajuoli) en vischventers verdringen zich, de eene
om u op een watertochtje te leiden, de andere om u eene
portie versche zeekreeften, zeekrabben, zeeforellen, zeeschelpen,
zeegras, en ik weet nog niet wat al zeevruchten (frutti di
mare) te verkoopen. En 't zijn niet alleen de voerlui, 't is
niet alleen de zeemanschap die de keel wagenwijd openzet,
maar ook een legioen honden, ezels en muildieren, die zwaar
geladen met melk en kaas, groenten en aardappels, meloenen
en tomaten (2), oranjeappelen en citroenen, en ander tuinooft
ter stede komen. Het zijn vodden- en mestrapers, bedelaars,
pakdragers (facchini), orgeldraaiers, liedjeszangers, straatvegers,
kruiers, schoenpoetsers, ijswatermarchands (acquajuoli), boodschaploopers, dagbladverkoopers, beurzenstroopers, die u met
driftige gebaren overvallen en met gespannen longpijpen
toeschreeuwen. Het zijn leurders en leursters met langdradigen macaroni, penserijen, look en andere lekkere dingetjes van dien aard, die, met kraam en al, door de menigte
en dooreen dwarrelen.
Hoort eens wat gehinnik, geblaf, gebalk en gebulk van
dieren, wat luidruchtig getier van menschen : Hihahiha langs
hier, Acqua fresca langs daar ! Zigari, zigari ! Fosfori I Palate!
Formaggio ! Limoni ! Buona limonata ! Macaroni ! Il Pungole,
Pungolo ! Hiha I L'independenza ! L'Italia Nuova ! Hiha !... (3)

De ooren van den voorbijganger tuiten van het laweit (4),
zijne oogen schemeren van het gewemel. Te Londen, to
New-York (5), kan het zó(!) gaan, maar erger niet.
P. CLAESSENS (1817.1886).
Een Reisje naar Rome. Brussel, 1871.

(1) A lei, aan Naar, dat wil zeggen, a vostra signoria, ten dienste van uwe
heerschap. — (2) De tomaatplant, van de familie der Solanees (gelijk o. a.
de aardappel), wordt zeer veel in de warms streken van Europa gekweekt ;
ook in sommige hoven van Belgic. Het zuurachtig sap van doze gansch
roode vrucht gebruikt men meest in 't bereiden van saus en soep.
—(3)IlPungo,'depza
en l'Italia Nuova zijn drij gazetten van den
zoogezeiden vooruitgang . Acqua fresca is versch (frisch) water; formaggio,
kaas ; limoni (mv. van limone), limoen, citroen ; buona limonata, goede
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121. De Leeuw,
Koning der Afrikaansche Woestijn.

Wel somber is de woestenij,
ZOO dor, zoo eenzaam ; als geslagen
Met eeuwgen slaap, zoo sluimert zij.
De tochten van den Simoen (1) jagen
Slechts wolken stof de vlakten door ;
Geen halmpje buigt zich op hun spoor,
Geen blaadje ritselt bij hun naadren ;
't Is huivringwekkend in dat graf 1
En hoe we ook alle kracht vergaadren,
Een kille schrik doorstroomt onze aadren,
't Gelaat verbleekt en wendt zich af,
Wij slaan de handen voor onze oogen,
Reeds met een nevel overtogen.
Hoe onze stem ook daver' — neen,
Als antwoord galmt het om ons heen
Alleen, alleen — geheel alleen !..
....floor, hoor ! daar davert door de vlakten
Een vreeselijke kreet I
't Is of de wolken samenpakten
En door de luchten, zwoel en heet,
Het buldren van de donderslagen,
Door d'ongebonden storm gedragen,
Zijn voile klanken loeien deed I
Hoor, hoe het immer verder rolt,
En dreunend langs de heemlen holt,
En rondbruist door het zwaatlend (2) loover I
Soms slaat de zware schoone schreeuw
limonade (verkoelende drank van citroensap, suiker en water) ; macaroni
(lange, taaie deegdraden, op bijzondere wijze toebereid) wordt hier ook
zoo geheeten, zoowel als (mits eene kleine verandering in spelling of
uitspraak) zigciri, fosfori en patizte,— (4) Men schrijft gewoonlijk lawaai.
Spreek uit op zijn Engelsch 1Vjoe-jork. — (1) Simoen heet men den
—(5)
brandenden wind, die zijnen oorsprong neemt in de onvruchtbare landstreek van Sahara in (Noord-Afrika), eene woestijn bijna zoo uitgestrekt
als gansch Europa. (Zie Manuel de Gtographie, par Alexis M. G.).
Zwatelen, ritselen, zacht ruischen.
—(2)
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Tot scherp en snijdend gillen over ;
Het is het brullen van den leeuw I
Daar staat hij op des heuvels top,
Het puilend oog bespat met bloed,
Doorsprankeld met den bliksemgloed ;
Hij heft den zwaargespierden kop,
Zijn gouden manen rijzen op,
Zijn lenden schokt de razernij,
Die rondzweept in den breeden staart,
Zijne ijzren klauwen ploegen de aard :
Ja, 't is de vorst der woestenij I
H. J. A. M. SCHAEPMAN,
Verzamelde Dichtwerken. Amsterdam, bij van Langenhuysen, 1869.

122. Een Winterlandschap.
Het was winter ; de sneeuw lag als een maagdelijk baarkleed over de natuur gespreid ; heide en velden waren
ingesluimerd : alles sliep... Maar zoo rustig was die slaap,
zoo vol hoop op eene vroolijke ontwaking, dat zelfs het
gezicht dezer eentonige afwezigheid van alle leven het hert
van onbegrepene vreugde deed jagen.
En geen wonder ! Daar boven, aan den zuiverblauwen
hemel, glanste (1) de heldere winterzon, die de rustende
natuur met licht overgoot. Vonkelende perelen schenen bij
duizenden over het onmeetbaar sneeuwbed gestrooid ; want
elk vlokje herkaatste het glinsterend zonnebeeld ; en zoo
vroolijk schitterde de gloed, die uit deze tinteling ontstond,
dat het was alsof de sneeuw zelve met eigen leven en eigen
kleuren ware bezield geweest.
Niets in het verschiet bedekte de onmeetbare witheid der
velden — want zelfs dorp en kerk waren onder de vouwen
van het winterkleed als verborgen — niets, dan alleen het
somber loof der mastboomen, die hunne zwartgroene kruinen
uit des sneeuw verhieven, en roerloos daar stonden als
wakende schildwachten bij een slapend leger...
Had de stoffelijke natuur zich met rust en stilte omhuld,
de inensch toch zette zijn onverpoosd en lastig zwoegen
(1) Men schrijft glanste (van glansen, bij Kiliaan glantsen), of glansde
(van glanzen).
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voort. Uit elke hoeve, uit elk huis des dorps klommen
geruchten en stemmen in de hoogte. Hier zuchtte de grond
under de slagen der dorschvlegels, ginds herklonk het onverduldig geratel van den koornmolen, verder galmde de norsche
trippelslag van de vlasbraak of het doffe zuchten van de
boterstande. En boven dit alles het zoete lied der maagden
en het scherp gefluit der mannen.... en nog daarbij het
brieschen der peerden, het brullen der koeien, het klagend
en zoet gebleet der schapen.... Onbeschrijflijk schoone lofzang,
die opklimt tot God, en hem zegt, dat zijne schepselen zich
verheugen aan den arbeid en hem danken voor hun lot op
aarde !
H. CONSCIENCE (1812-1885).
De Gierigaard.

123. De Rozen.
Ik heb ze zien bloeien
Bij 't uchtendontgloeien ;
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 knopjes
De lavende dropjes,
Tot perels 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. (1)
(1) Versta : Evenals ik de rozen des morgens bloeiend en 's avonds
verslenst zag, -- zoo zag ik 's menschen leven gauw uitgebloeid : zoo
(zag ik) lach en verblijden vergaan (verkeeren, veranderen) in jammer
en lijden, voor het einde des levens.

—
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Zoo 't zingen en springen
Voor 't handenverwringen
Verwisseld, in min dan een vluchtigen wenk :
't Zijn alles slechts bloemen
Waarop wij bier roemen ;
't Is alles een dauwdrop, een morgengeschenk.
De luister der oogen,
Met nevels betogen,
Ja, zenuw- en voeding- en spierkracht verkwijnt.
Ook oordeel en reden
Bezwijkt met de leden,
En 't leven verwasemt, vervliegt en verdwijnt.
W. BILDERDIJK (1756-1831).

124. Lentemorgend.
Het gras der kanten en de kruiden der heiden glinsterden
in de eerste zonneschemering, als waren zij met diamanten
bestrooid geweest, terwijl de spelden der masteboomen, door
den dauw bevochtigd, zich vertoonden als met mat zilver
overtogen. In het oosten glanste de kimme van purper en
goud ; tegen de verre bosschen klom de nachtelijke damp
in de hoogte, en zweefde daar tusschen hemel en aarde.
Het vogelenkoor was ontwaakt en vervulde de lucht met
eenen regen van heldere tonen ; de wakkere honingbie
fladderde zingend over de tijmbloemen ; de vroolijke dierkens
— kevers, vlinders, krekels — vlogen en dartelden in het
ronde : alles lachte bij het aanbreken van den schoonen
dag, alles juichte bij de komst van het jonge licht I
H . CONSCIENCE (1812-1883).
De Loteling.

125. Lenteavond (4).
Hoort, het klinglend klokgedans
Huppelt over huis en heide !
Ziet, de zoele zonneglans
Speelt en spat langs woud en heide !
Weemlend goud bemaalt 't azuur I
Heimlijk daalt het avonduur !
(1) Men bemerke dat de verzen van dit stuk niet alleen het gewone
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Hoort, hoe zacht en zuchtend zingt
't Vogeltje in het lisplend loover !
Ziet, hoe 't sterken glimt en pinkt,
Scheemrend in het schimgetoover !
't Windje fladdert wel te moe !
't Bloemken vouwt zijn blaadjes toe !
Ziet, het maantje lonkt en lacht ;
Glimmend glansen zilvren sterren !
Hoort, daar suizen zoet en zacht
Stille stemmen, heinde en verre !
Lente leeft en zweeft alom I
Zoete Lente, wellekom !
JAN BOUCHERY.

126. De Kleedermot.
Welke huisvrouw , Welke magazijnhouder , wolverver of
lakenfabrikant kent de gevreesde kleedermotjes niet ?
Van half Mei tot half Augustus kunnen zij hunne gevreesde
verwoesting in onze lichaam- en vloerkleederen beginnen en
voortzetten, en uitnemend zijn zij uitgerust om dit werk te
vervullen : hun reuk gaat wonder ver ; hunne lichamelijke
gladheid, hunne kleine gestalie maakt hen geschikt om langs
de onbeduidendste spleetjes van deuren, vensters, daken,
kassen en doozen, de kleederen, pelsen, lakens, baaien, enz.
te ontdekken en dan te bevolken. Van afstand tot afstand
leggen zij hunne eitjes, waar, na 9 dagen, de tengere rupsjes,
uit te voorschijn komen : deze ongenoode gasten moeten wij
op onze kleederen ongeveer 135 dagen voeden. Dan verpoppen
zij ; in dien staat van schijndood blijven zij omtrent, naargelang de weergesteltenis, 174 dagen. Zij staan uit die lange
rust eindelijk op, en leven dan zoowat 47 dagen als volmaakte vliegende motjes.
rijm hebben (het eindrijm), maar dat de geklemtoonde lettergrepen van
een vers oak veelal met denzelfden medeklinker beginnen : dat noemt
men stafrijm, voorletterklank of alliteratie. In de oudste gedichten der Nederduitsche taal (8° en 9° eeuw) werd het stafrijm gebruikt. intdrukkingen
als man en muis, door dik en dun, weer en wind, ziek en zuchtig, lief en Teed,
en honderd andere, zijn alzoo gevormd geweest. Zie bl. IV der belangrijke Inleiding van het Algemeen Nederlandsch Rijmwoordenboek, bewerkt
door J. A. van Droogenbroeck ; Mechelen, bij van Velsen, 1884.

- 160 De kleine diertjes doen hun werk gewoonlijk alleen ; onze
soms al te zorgzame huismoeders komen echter hun den arbeid
gemakkelijk maken ; want deze meenen dat de winterkleeren
en het pelswerk in de warme zomerdagen nog eens goed
aan zon en lucht moeten blootgesteld worden. Zij verkiezen
daarvoor eenen schoonen helderen dag, kloppen alles goed
uit, en hangen het luchtig uiteen in de koesterende morgendzon. Dit is juist hetgeen de schijnbaar onnoozele motjes
verlangen : van heinde en ver komen zij op den buit af,
leggen er menigvuldige eitjes in, en zoo worden de bevolkte
voorwerpen opnieuw in doozen, kisten en kassen geborgen....

Laten wij hunnen arbeid op een lapje blauw laken gadeslaan.
Uit het eitje komend is het rupsje natuurlijk naakt ; doch
het heeft een instinkt of eenen natuurdrift gekregen om zich
te kleeden.
Het bijt met zijne fijne snijkaakjes de haartjes van het
laken ; het verweeft die met eene zeer fijne, door hem zelf
gemaakte spinstof, en verveerdigt alzoo zijn eerste rokje. Het
is een bijna evenwijdig kokertje, dat boven en onder openblijft. Het dierken, slechts eenige dagen oud, heeft hier al
zeer behendig gewerkt ; want als men het rokje goed onderzoekt dan ziet men dat de ruwste en langste haren, van
't laken afgebeten, langs buiten steken, terwijl al de fijnste
haartjes langs binnen behouden zijn : zoo moet bijgevolg de
weeke huid van het jonge dier er door gekoesterd worden. —
En toch is dit nog niet genoeg : het rupsje wil bij het rokje
een zacht hemdeken bezitten ! en waarlijk het spint langs
den binnenkant een bekleedseltje, dat veel zachter is dan de
fijnste zijde. — Dit heeft voor het jonge dierken, dat niemands
raad noch huip genoot, dat noch maat noch patroon had,
noch over modegazetten tot zijne inlichting beschikken kon,
veel arbeid gekost ; vele werkuren heeft het onverpoosd
voortgewrocht, en dat wel in volkomene duisternis, zonder
behulp van voor- en achterspiegels : en toch past het rokje
juist aan de leden !
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Kon het rupsje nu maar met dit dubbel kleedje blijven
voortleven ! maar het beestje groeit en gedijt ; het roksken
wordt te eng, en de lichaamsdeelen mogen niet gespannen,
niet geprangd worden : de natuur wil geene lijfkorsetten ;
ieder lichaamsdeel moet vrij kunnen bewegen. Menige vrouwen vinden veelal in hunne prangkorsetten ziekte en dood :
het rupsje zal wijzer handelen.
Maar wat zal het gaan doen met zijn kleedje dat zooveel
arbeid gekost heeft, en toch welhaast zal te klein worden ?
Wij zien dat het rupsje niet veel meer werkt ; een geheelen
dag is het stil gebleven : 't is alsof het studeert om te weten
wat het doen moet. Laten wij bet nu zeer voorzichtig,
zonder het te kwetsen noch zijn kleedje te scheuren, van
het blauwe laken losmaken, en zetten wij het op een lapje
rood laken....
4,
Zie ! het spint opnieuw zijn kleedje vast, beneden tusschen
de haartjes van het rood laken : zoo doen ook onze naaisters,
om des te beter te kunnen werken.
Wel, wel ! zou het zijn kleedje nu gaan verlaten ? want,
bij middel van zijne stevig geworden snijkaken, is het waarlijk druk bezig met zijnen dubbelen rok over geheel de lengte
door te knippen ! maar neen, het schijnt zich te bezinnen :
slechts een vierde der lengte is doorgeknipt, en het is alreeds
opnieuw aan 't weven.
Och, hoe aardig ! na een halven dag arbeid, heeft het in
zijn blauw kinderrokje een zeer schoon passenden rooden
lap geschoten !
Eenige uren later zien wij, dat het werkzame rupsje alweer
een vierde der lengte doorsnijdt, en er een rond streepje
tusschen weeft ; later doet het nog eens hetzelfde met het
leste vierde, zoodat er over de geheele lengte van het blauwe
rokje eene roode streep loopt, Welke de vergrooting van het
kleedje duidelijk aanwijst.
Zeer voorzichtig nemen wij het werkzaam diertje, wederom
losgemaakt, van het roode laken weg, om het op een lapje
geed laken te plaatsen, en het alzoo des te beter te kunnen
bespieden ; en nu zien wij, dat het dierken niet alleen het
Bloeml. 1" Deel . 11.

- 162 kleedje verbreed, maar het ook met de roode stof onder en
boven verlengd heeft ; thans is het een oprecht sierlijk rokje !
Nu ben ik nieuwsgierig, waar het rupsje bij de tweede
lichaamsvergrooting zijn kleedje zal doorknippen. Het duurt
niet lang, of onze nieuwsgierigheid wordt voldaan.
Het diertje snijdt wederom zijn roksken door in vier
keeren ; eerst snijdt het boven, dan onder, de beide vierde
deelen der lengte door, en later dan, als deze reeds ingemaasd
zijn, de twee middendeelen, lets dat wij bij de eerste
waarneming niet goed opgemerkt hadden — en het knipt
juist het midden der roode streep over.
0 ! dit zal een echt hansworstenkleedje zijn : nu wordt
hier eene zuivere gele verbreeding en aan beide uiteinden
insgelijks een gele boord gesponnen. Oprecht lief om zien !
Alzoo gaat het rupsje voort ; en wij ook zetten het, bij
elke kleedvergrooting, op een anders gekleurd lapje laken :
eerst blauw, dan rood, en achtervolgens geel, purper, wit,
groen en grijs.
En al die streepjes zijn ten gevolge dier doorsnijding dubbel,
en dus juist gelijk aan iedere zijde van 't lichaam met
voortgewerkte boorden wider en boven ; alleen het grijze blijft als
eene ' enkele streep op de borst vast, want het rupsje is
volgroeid ; het zal zijn kleedje nu niet meer moeten vergrooten.
..
Eindelijk begint zijn lichaam in te krimpen, het trekt te
zamen in het kokerachtig rokje, en schijnt geheel te verlammen.
Het zal gaan verpoppen.
Waarlijk Edie groote lichaamsverandering vangt aan ; het
rupsje neemt ook nog wijze voorzorgen voor zijne toekomst.
Het is alsof het arme diertje van zijn toekomstig leven
bewust was....
En toch, het kan volstrekt niet weten wat er gebeuren gaat ;
niettemin handelt het wijs, omdat van Gods wijsheid heel de
schepping doordrongen is. Want zie, het dierken is nu bezig
met zijn kleedje aan het benedeneinde dicht te weven, en
aan het boveneinde spint het lange haartjes, die vooruitsteken
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en met de puntjes elkander naderen en kruisen, maar die
zich ook openzetten voor de minste drukking, langs binnen
aangebracht.
Is het niet alsof het diertje besefte, dat het enkel langs
voor beschermingsvoorzorgen heeft te nemen, om tevens
gemakkelijk te kunnen ontwijken, als het eenmaal, een volmaakt motje geworden, de vrije wereld zal invliegen ?
Beseft het lieve diertje, dat uit zijn wormachtig kruipend
lichaam eenmaal een veel verhevener wezentje zal te voorschijn komen, hetwelk geen haar of wol van doode dieren
zal nuttigen, maar den levenshoning uit de frischgeurende
bloemenkelken drinken zal ? dat het zijn kleed in de beslommering der dagelijksche zorgen niet meer zal moeten spinnen
van doode stof, maar, met een manteltje van sierlijk geschakeerde schubbetjes voorzien, vleugelen zal bezitten om vrijelijk
in de lucht, zijn toekomstigeu hemel, te bewegen ?
0 ! welk een zwoegend en gehoorzaam leven heeft het
diertje in zijnen kruipenden toestand doorgebracht ! Met
hoeveel onderwerping heeft het hier beneden gearbeid, ten
einde weerdig te worden, om zich een weinig hooger te
verheffen en eene zeven-en-veertigdaagsche aardsche zaligheid
te mogen genieten !
Welk eene les voor de onsterfelijke wezens, die dikwijls
zoo zorgloos een ander en eeuwig leven met snelle vlucht
naderen I
J. IGN. DE BRUCKER.

127. Het Haasje.
Onder eenen dennenboom
Zetelt haasje zonder schroom,
Strijkt den knevel, spitst het oor,
Duikt eens neder, kijkt naar voor,
Plukt en lekt zich,
Bukt en rekt zich...
Eindlijk maakt hij eenen sprong :
« He ! wat ben ik voor een jong !
Sneller nog dan hert en ree,
Spring en hup ik zonder wee.
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Wie is, die mij vangen kan ?
Duizend honden ? Honderd man ?
Seffens wil ik 't met hen wagen.
Geen toch hunner zal mij jagen ;
En de heer op zijn kasteel
Heeft geen peerd in zijn gareel,
Geen koetsier, geen jagerman,
Die zoo schielijk loopen kan. »
Haasje ! Neem u wel in acht !
Hond en jager sluipen zacht ;
Eer gij 't denkt, dan valt de haan,
En het is met u gedaan !
Haasjen echter staat daar al
Als een rechte pochhans pal,
Kijkt niet op, en kijkt niet om...
Pst ! Wie komt zoo stil en stom
Ginds door bosch en hagedoorn
Met geweer en poederhoorn !
Ach ! het is de jagerman ! —
Haasje ! Haasje ! spring daar van !...
't Is to laat reeds : Pif, pof, pal,
Stuift de rook den snaphaan af.
Haasje ligt, helaas ! terstond
Doodgeschoten op den grond.
MICH. SMIETS (183o-1885).
Vertaald uit Kinderheimath in Liedern, von FRIEDRICH GULL.
Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken. Amsterdam, 1876.

128. Gulzigheid en Wreedheid der Stekelbaarsjes.
Indien gij wilt, kunt gij u zeer gemakkelijk de wreede en
vraatzuchtige inborst der visschen onder de oogen stellen.
Zet op eene glazen bokaal eenige dier stekelingen of stekelvischjes, zoo gemeen in al onze beken en grachten. Daar
zij zeer levendig zijn in hunne beweging, zult gij er eerst
nog meer vermaak in scheppen dan in goudvischjes, die door
hunne schoone roode kleur het oog wel streelen, maar
gewoonlijk zoo lui zijn in hunne vaart, dat men zou zeggen,
zij kwijnen en zijn ziek. Heeft een wormpje het ongeluk zich
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onder de oogen uwer stekelvischjes te verroeren, zij vliegen
er onstuimig naartoe, en oogenblikkelijk is het verslonden.
Steek op de bokaal jonge vischjes, nauwelijks eenige dagen
oud en die nog niet grooter zijn dan kleine wormpjes ; geen
enkel zal aan uwe gulzigaards ontsnappen.
Zoo gretig zijn die kleine schelmen naar het vleesch dat zij,
gevoelig aan een traktement, zich gemakkelijk laten temmen.
Werp hun eenige vezeltjes vleesch, gij zult ze er zien op
afkomen, en het is genoeg hen alzoo vier- of vijfmaal te
vergasten, om hen later al te zamen naar omhoog te doen
zwemmen, zoohaast gij de hand boven het water steekt.
Op dit tafereel volgt er welhaast een, jammerlijk om zien ;
uwe stekelingen, in de bokaal te nauw besloten en op die
enge plaats geene prooi genoeg vindende, worden boos op
malkander, en er ontstaat onder dit volkje een schrikkelijke
burgeroorlog. De sterkste vervolgen de zwakste, en alhoewel
zij ze niet kunnen verslikken, brengen zij hun nochtans
vreeselijke beten toe. Welhaast ziet gij er die belemmerd
zijn in hunne bewegingen, daar hun steert half of zelfs
geheel afgebeten is ; die kwetsuur verkankert zeer spoedig, en
het arme beestje verkwijnt en sterft ; maar tot in zijnen
doodstrijd wordt het door zijne beulen nog aangerand. Deze
zetten den oorlog voort, totdat er maar twee strijders meer
overblijven, die zich van malkander verwijderen en elk eenen
kant van de bokaal tot hun verblijf kiezen. Van daar loeren
zij, de eene op den anderen, met oogen, waar nijd en haat
uit stralen, en, is een van beide stoutmoedig en vermetel
genoeg om het grondgebied van zijnen nabuur te betreden,
er ontstaat wederom een hardnekkig gevecht om leven of
dood. — Gaat het zoo met enkele stekelingjes, wat moet
men dan niet verwachten van den gulzigen snoek, dien
rechten geesel der zoete wateren, of van den verveerlijken
haai, die de gestalte der groote dolfijnen bereikt (1) en gedurig
de zee doorkruist, alles op zijnen doortocht verslindend !... Wee
aan den ongelukkigen matroos, die over boord valt in het
bijwezen dezer onverzadelijke beest !...
J. B. MARTENS.
Bet Leven in de Zee, bij Strybol.
(1) De lengte der dolfijnen bedraagt van acht tot twintig, ja tot dertig
voet.
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129. Het Liedje van het Spinnewiel.
Wien, na het zweeten en het zwoegen,
Een Kempisch liedje soms beviel,
Die hoort voorzeker met genoegen
Het liedje van het spinnewiel.
0, hoort het radje vroolijk snorren !
Zijn brommen is geen morren ;
Alsof het van plezier weerklonk,
Zoo gaat zijn liedje ronk, ronk, ronk !
Laat, laat maar 't wieltje vlijtig spinnen :
Uit zijnen langen witten draad
Verveerdigt men het fijne linnen,
Dat overal in achting staat.
0, ziet het rad eens rap zich spoeden !
Alsof het kon vermoeden
Wat nut het steeds den menschen schonk,
Zoo zingt het vroolijk ronk, ronk, ronk !
Er was een tijd, toen koninginnen
En vrouwen uit den adeldom
Zich niet ontzagen van te spinnen. —..
Men was er niet te slechter om. —
Dan snorde 't wieltje met zoo'n iever
Hoe langer al hoe liever ;
En wijl hun blij gezang weerklonk,
Zong ook het wieltje ronk, ronk, ronk !
Nu wordt het wiel veracht, vergeten :
Het past op geenen marmren vloer !
Het werd uit slot en hof gesmeten,
Maar vindt een schuilplaats bij den boer ;
En in de lange winteruren
Bromt, bij de schaddenvuren,
Tot aan des lampjes laatste vonk,
Het wieltje vroolijk ronk, ronk, ronk !
S. DAEMS.
Luit en Fluit. Roeselare, bij de Seyn, 1884.
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13o. De Schaaldieren.
...Eenige soorten van schaaldieren, als de kreeft, de garnaal
en de krab zijn bijna van iedereen gekend, vermits zij
somtijds opgedischt worden.
De schaaldieren zijn een krijgshaftig yolk, van kop tot
teen bekleed met een harnas, bestaande in hunne dikke
kalkachtige huid, welker gewrichten zoo sterk als buigzaam
zijn. Daarenboven zijn zij met allerhande aanvalswapenen
uitgerust ; hunne voorpooten zijn nijptangen, die bij de
groote soorten zelfs voor den mensch verveerlijk zijn ; bij
sommigen eindigt van voren het harnas als eene scherpe spies ;
alien hebben een machtig gebit, uit veelvuldige snijdende en
gekartelde stukken samengesteld.
Die boeven, zoo duchtig gewapend en tevens bijna onkwetsbaar, doers zoo veel schade niet als men wel zou verwachten,
want zij azen liefst op een lijk, ja zelfs op een dat in
ontbinding is. Wees evenwel niet te haastig om tegen zulken
bedorven eetlust uit te varen, en laat ons hier wederom de
wijsheid des Scheppers bewonderen, die in zijne werken
niets vergeten, maar alles voorzien heeft. De schaaldieren,
zoowel als verscheidene andere dierensoorten, zijn belast met
het strand der zee zuiver te houden, en daarom is hun die
bijzondere neiging tot dood vleesch ingeprent. Al wat door
de zee op hare oevers uitgeworpen wordt en de lucht door
zijn bederf zou besmetten, wordt de prooi van dit wemelend
goed, dat tamelijk lang buiten het water kan leven.
Het gebeurt soms, dat de baren op de oevers der noorderlanden het lijk van eenen walvisch aanspoelen, Wat onheilen
gaan daar nu misschien uit voortspruiten ? Ziedaar de lucht
voor langen tijd verre en wijd verpest door de onverdraaglijke
uitwasemingen, die van dien ontzettenden vleeschhoop zullen
opstijgen. De streek zal onbewoonbaar worden.... Wie weet
welke besmettelijke ziekten daarop kunnen volgen !
Laat zulke vrees maar varen ; de schaaldieren zijn daar,
en het is maar bij zulk eene omstandigheid, als hun een
zoo heerlijk gerecht voorgezet wordt, dat men ziet hoe
ongelooflijk zij op sommige dier noordkusten vermenigvuldigd
zijn. Van alle kanten komen hunne gelederen bijgesprongen :
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zoo groot wordt het getal dier vreters, zoo ieverig zijn zij
aan 't knagen, dat alle gevaar van verpesting op korten tijd
afgeweerd is, en dat er welhaast van het schrikkelijk lijk
niets dan het geraamte overblijft. Al dit vleesch, dat de
afschuwelijke prooi des doods geworden was, is nu in de
maag dier ontelbare schaaldieren tot gezond levendig vleesch
herschapen.
Ha ! laat de geleerden maar neerstiglijk de natuur uitvorschen ! Hoe betere kennis zij er zullen van verwerven, hoe
dieper zullen wij den zin doordringen van de woorden, waarmed
de Schriftuur het verhaal der schepping sluit : « En God
zag al wat Hij geschapen had, en alles was zeer goed. »
J. B. MARTENS.
Het Leven in de Zee. Sint-Niklaas, bij Strybol.

131. De Vogelen.
't Groen puilt nauwlijks uit de boomen,
Of daar zijn ze weer in 't hout,
Al die zwervers jong en oud.
Waar vandaan toch of ze komen ?
's Winters is er geen in 't woud.
Zeg eens, waar hebt gij gezeten,
Waar gescholen, bonte vlucht,
Die komt vallen uit de lucht ?
Wie heeft daadlijk u doen weten,
Dat weer 't lentewindje zucht ?
Hoe ze domplen, hoe ze stijgen,
Hoe ze wappren op de veer !
Zie, daar strijkt een troepje neer :
Hoe ze wieglen op de twijgen,
Hoe ze schommlen heen en weer !
Weest voorzichtig, al to dartelen
Niet zoo woelig, niet zoo druk !
Krijgt toch maar geen ongeluk !
Met dat springen en dat spartelen
Brak er licht een pootje stuk !
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Gagglen hier en kaaklen daar !
Wat beweging ! wat misbaar !
Hoe ze tjilpen, hoe ze tuiten,
Hoe ze gonzen door elkaar !
Zouden ze aan elkander vragen
Waar ze scholen in een bouw,
Waar ze huisden in een schouw,
En 't vertellen en het klagen
Wat ze leden van de kou ?
Of misschien dat ze overleggen,
Waar 't nu groeizaamst is op 't land —
In de klei of in het zand ;
Mooglijk, dat ze elkander zeggen
Waar gepoot (1) wend en geplant.
Zie, daar drijven ze op de veder,
Na een kort en kloek beraad,
Met een golving op de maat,
Midden in mijn moesland neder...
Tuinman ! pas nu op uw zaad 1
Maar de tuinman, sluw en wakker,
Stond verborgen op de loer,
Waar ze pikten naar het voér (2) :
Paf ! daar dreunt het langs den akker
Van een kruitschot uit het roer ;
En, in dwarling opgevlogen,
Rondgestoven heen en weer,
Weggefladderd heinde en veer (3),
Drijven ze als een wolk uit de oogen :
Nergens is geen vogel meer !
Hoor eens, tuinbaas ! 'k wil 't wel weten,
'k Hou mijn erwtjes liefst voor mij ;
Stroopen staat ook niemand vrij ;
Maar de vooglen moeten eten,
Even goed als ik en gij.
(1) Poten of scheuten planten. — (2 ) Voeder. — (3) Ver.
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'k Voel mij 't hert van deernis raken,
Als ze, hunkrend naar het aas,
Siddren bij het minst geraas :
Hoor eens : als ze 't schaplijk maken,
Zie wat door de vingren, Baas !
H. TOLLENS (1780-1856).

132. Het Koningsken.
Gelijk het koningsken niet hooveerdig is op zijn gevederte,
zoo ook toont het niet den minsten hoogmoed in het verkiezen
van het grondgebied, waarover het zijn nederig, vreedzaam
koningschap zal uitoefenen. De hooge boomen laat het aan
de eksters, en houdt zich in het heestergewas, rnaar bijzonderlijk in de hagen, wat hun door de Italianen re di siepe (r)
of hagenkoning heeft doen noemen, en door de Duitschers
Zaunkaig, een naam van dezelfde beteekenis.
Hij heeft de pretentie niet der musschen, die den mensch
overal in den weg loopen, en alle gebouwen, de grootste de
eerste, met hunne nesten vergeven (2). Het koningsken is
niet menschenschuw, en het zal zijnen nest, eenen grooten
bol, met eenen ingang op zijde, op plaatsen bouwen, waar
gedurig yolk voorbijtrekt ; daar zal het evenwel gees kasteel
of voornaam huis toe verkiezen, maar wel eene stroohut, een
wagenhuis, een afdak, eene hooischelf of eene koornmijt,
Wilt gij het koningsken vinden, zoek het in de verloren
hoeken, achter de schuur of den stal, waar men rijshout
en allen afval wegsteekt. Dat is zijn rijk, daar voelt het zich
te huis, en hoe prettig toch doorloopt het alle hoekjes en
kantjes van die heerlijkheid ! Zie, daar is het in de haag.
Volg het maar ; zijt gij niet al te ongemanierd, het zal maar
met kleine paskens voorttrippelen, u al den tijd latende om
het in zijne levendige bewegingen en zijne jacht op kleine
dierkens na te gaan. Soms zal het bijna vOOr uwe voeten
schielijk uit de haag springen om een wormpje med te snappen ;
geeft gij nu bij zulke gelegenheid acht, hoe het bijna onmogelijk
is onder dien gezwinden loop zijne gedaante te onderscheiden,
(1) Spreek siepe uit in drij lettergrepen (si-6 pe; zie bl. 169), — en ZaunkOnig, alsof er stond Tsaunkeuizig (zie bl. 139). — (2) Geheel bederven.
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gij zult verstaan, hoe men in sommige deelen van Frankrijk
op het gedacht kon komen het den naam van ratillon of ratje
te geven. Iedereen verkeert vantijd, als het plotseling voorbijschiet, in de meening, dat hij een muisje ziet loopen.
Maar waar is ons klein snaakje nu naartoe ? Het is als uit
de haag weggetooverd. Ha ! het heeft zijnen intrek genomen
in die houtmijt. Dat is zijn koninklijk paleis, waar het wel
duizend kamers vindt, en lange gangen en ruime zalen. Dat
is zijne schuilplaats tegen storm, regen, sneeuw en koude.
Dat is zijne vesting, waar geen vijand in zal dringen. Dat
is zijn afgezonderd jachtgebied ; aan hem zijn al de diertjes,
die daar komen schuilen.
Maar, daar is het weder te voorschijn gekomen ; nu zit
het boven op de houtmijt, van waar het zijn lied laat galmen.
Hemel ! wie zou het verwachten, dat uit een zoo vernepen
gorgeltje zulke luide stem zou schateren ? Wat heldere, doordringende klanken ! Wat eigenaardig, aangenaam gezang !
Wat zijn er toch schoone dingen in Gods lieve schepping !
— Heere, gij openbaart U zoo minnelijk als heerlijk in de
werken uwer Almacht ! Gij zijt even bewonderensweerdig in
't rommelen en 't knallen van den donder en 't loeien der
losgelaten orkanen, als in 't fluisterend morgenkoeltje en 't zoet
gekweel der vogels. Van U ontving het teeder koningsken
zijne heldere stem, zoowel als de beek haar kabbelend water,
en de onstuimige zee hare ontzaglijk bruisende golven. Zing,
vogelken lief, zing ter eere van Hem, die u tot uw lustig
bestaan riep ; ik vervoeg mij uit gansch mijn hert bij uwen
blijden lofzang. Ach I mocht ik, door den Schepper met rede
begaafd en oneindig hooger geroepen dan gij, zoo wel en zoo
stipt de plicht vervullen, welke Hij mij oplegt, als gij de
vroolijke taak, die Hij u in zijne schepping aanwees !
J. B. MARTENS.
Novellen en Verhalen van 't Davidsfonds. Gent, bij Poelman, 1880.

Hoe klinkt het bij den blikslager ?
....Echt, recht, glad,
Tik ik dik blik plat !
LE FRANCQ VAN BERKHEY (1729-1812).
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133. De Nachtegaal.
Op 't lentelijke morgenuur,
Wanneer in 't eerste zonnevuur
De groene velden doomen,
Wanneer 't nog duister is in 't woud,
En alle vooglen in het hout
Nog op hun nestjes droomen :
Dan, bij den eersten zonnestraal,
Heft luid de schelle nachtegaal
Zijn huldezangen aan en wondre morgenbede.
— 0 treffend, ongelijkbaar lied I
Wie hoorde het, en bad er niet
Het liefdevol gebed des lentezangers mede ?...
De strofen (1) rollen eèn voor een
Door 't zwart gewelf der bosschen heen,
En klinken en weerklinken :
Nu peerlen tonen zacht en hel,
Dan stijgen zij verrukt en schel,
Dan treurig weer verzinken.
Als 't lied des lentebards begint,
Dan houdt de frissche morgenwind
Zijn orglend ruischen in, en zachtjes, zachtjes fluistert :
De twijgen blijven stille staan,
Geen groene bladeren vergaan,
Gansch 't woud eerbiedig luistert.
Hij zingt van Hem die eeuwig leeft,
En die het al geschapen heeft
Wat zich verlusten komt aan lente 's levensbronne ;
Hij zingt van weergeboren jeugd,
Van reine liefde, en levensvreugd,
Van groen, en licht, en zonne.
(1) Stroof of strophe, verzenreeks, in de liedjes koeplet geheeten. Hier
beduidt de dichter eenen muzikalen volzin.
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Hij zingt : de koude is heengevloon,
Hem onze erkentnis aangeboon,
Die uit hun wintergraf de velden deed verrijzen ;
Komt, broedren, vooglen al, ontwaakt,
En Hem ter eer muziek gemaakt,
Gezongen Hem ter eer op honderdduizend wijzen !
En dan ontbrandt het groote koor,
En hoort men, veld en wouden door,
Het liefdrijk dankgebed weerklinken :
Hem lof, door wien 't heelal herleeft !
Zoo roept het al wat adem heeft,
De meerlen, zwaluwen, en leeuweriks en vinken.
ZOO rustloos zingt en kwinkeleert
Het talloos lofkoor bontgeveerd,
En schettert, juicht en lacht met onvermoeide longen,
En fluit, en kweelt, en schalt het voort,
En klapt, en klinkt het uit alle oord,
Tot weder de avond valt, en elk is moegezongen.
Dan, bij den laatsten zonnestraal,
Verheft de schelle nachtegaal
Het plechtig slotgezang, zijn wondere avondbede.
— 0 treffend, ongelijkbaar lied !
Wie hoorde het, en bad er niet,
Het liefdevol gebed des lentezangers mede ?
J. B. SAEYS.

134. De Aarde.
Bolvormige gedaante. Grootte en Gewicht. Beweging.

Eene der planeten verdient onze bijzondere aandacht : 't is
de aarde, welke wij bewonen ; indien wij goed verstaan hoe
zij zich gedraagt in het heelal, dan hebben wij een gedacht
van al de planeten.
1. Dat de aarde bolvormig is, daar behoeven wij niet lang
op to drukken, zoodanig is nu deze waarheid bij iedereen
gekend en aanveerd. Wie wed niet dat een reiziger, die
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zijnen weg altijd voortzet in dezelfde richting, 't is gelijk
dewelke hij gekozen heeft, zich niet blijft verwijderen van de
plaats, waar hij afgevaren is, maar tot dezelfde wederkomt
langs den tegenovergestelden kant ? Dan heeft hij bijgevolg
rond de aarde gereisd. — Als wij een groot deel der oppervlakte van de aarde rond ons kunnen zien, bij voorbeeld in
eene uitgestrekte effene vlakte, zonder bergen, boomen, huizen,
enz., of nog beter te midden der zee, op het dek van een
schip, — dit zichtbaar deel, dat men den gezichteinder of
den horizont noemt, biedt zich altijd aan als een ronden kring ;
verheft men zich boven den grond, hoe hooger men klimt, hoe
grooter men dien kring ziet worden. Komt een schip van ver
binnen den horizont, het zal schijnen uit het water op te
rijzen ; de toppen zijner masten zullen eerst zichtbaar zijn,
daarna zal men het laagste deel der zeilen gewaar worden,
en de romp van het schip zal zich 't laatst van al vertoonen.
2. Wil men er goed op nadenken, men zal gemakkelijk tot
de overtuiging komen, dat al deze verschijnsels een klaar bewijs
opleveren van eene bolvormige oppervlakte. En hiertegen moet
men geene bergen of dalen komen opwerpen : zoo groot is de
aardbol, dat de hoogste toppen der Himalayagebergten in
Indie, die zich tot 8000 meters verheffen, daarop als tot niet
smelten, en, in evenredigheid, op verre na zoo hoog boven
de oppervlakte niet uitsteken, als de oneffenheden der pel van
eenen oranjeappel. Zorgvuldige afmetingen, op vele plaatsen
genomen, geven voor den omtrek der aarde veertig duizend
kilometers of acht duizend uren. Hare oppervlakte, waarvan
het water omtrent drij vierden beslaat, bedraagt ten naaste
bij 5o,000,000 hectaren ; dit is omtrent duizendmaal de uitgestrektheid van Frankrijk. — Wilt gij het gewicht weten van
den aardbol ? Schrijft het cijfer 6 en vier en twintig maal
het cijfer o daarachter : bijna dit ontzettend getal kilogrammen
weegt onze aardbol
3. Niet min merkweerdig is hij in zijne beweging. Deze is
dobbel : op vier en twintig uren draait hij rond zijne as, en
daarbij, terwijl hij zoo op zijn eigen draait gelijk een top,
verloopt hij in het hemelruim, gelijk de andere planeten,
eene kromme lijn schrijvende rond de zon. Het draaien der
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aarde op de as brengt het dagelijksch opstaan en ondergaan
der zon, der maan en der sterren te weeg. Wij voelen de
beweging der aarde niet, omdat wij er deel aan nemen, met
al wat ons omringt ; en eene beweging, die onder onze zinnen
niet valt, is voor ons alsof zij niet bestond. Daaruit volgt,
dat wij aan de hemellichamen zelf de verplaatsing toeschrijven,
welke wij jegens hen ondergaan : wij meenen, dat de hemel
rond ons draait op vier en twintig uren, terwijl wij het zijn,
die binnen dien tijd, door de aarde rond hare as medegerukt
worden. Zijt gij nooit, liefste lezer, mis geweest, toen gij aan
de statie van den ijzeren weg uit een konvooi op een ander
zaat te kijken ? Als de beweging begon, hebt gij deze nooit
toegeschreven aan het konvooi, dat integendeel stil bleef staan ?
In zulke begoocheling verkeeren wij jegens de sterren : zij zijn
het niet, maar wij, die met ons konvooi, te weten de aarde,
op gang zijn rond hare as.
Aan de tweede beweging der aarde, 't is te zeggen aan
haren omloop rond de zon, zijn wij de regelmatige afwisseling van zomer en winter verschuldigd. Schoon door zijne
eenvoudigheid is het middel door den Schepper gebruikt om
dit te weeg te brengen ; daartoe is het hem genoeg geweest,
de aarde met hare as een weinig schuins te doen loopen op
den weg, welken zij volgt : zoo komen nu het noorderlijk
halfrond, en zes maanden nadien het zuiderlijk zich neigen
naar de zon, om in eene gunstiger richting hare stralen te
ontvangen.
4. Hoe machtig de beweging is van den aardbol, kan men
zich zeer moeilijk voorstellen. Geven wij vooreerst enkel acht
op de omdraaiing : deze moet het binnenste en de oppervlakte
der aarde en al wat zich aan de oppervlakte bevindt eene
snelheid geven, welke natuurlijk nul of nietig is aan de as,
maar aangroeit, naarmate men zich daarvan verwijdert, en
die tot haar hoogste klimt aan den evenaar ; welnu, eene
plaats, die daar is gelegen, weet gij wel hoe snel zij moet
bewegen, om op vier en twintig uren rond de as te zijn ?
Zij moet op iedere seconde 450 meters afleggen, 't is te zeggen,
dat zij van het Westen naar het Oosten vliegt zoo snel als
een kanonbal !
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Wat dunkt u van zoo eenen draaitop, die maar eens daags
op zichzelven draait, en wier afgelegenste deelen van de as
niettemin zoo ontzettend snel moeten loopen om op den tijd
rond te zijn ?
En die top blijft op dezelfde plaats niet draaien, maar
loopt rond de zon, daar altijd middelmatig 3o,000,000 uren
van verwijderd blijvende. Om zoo eenen weg af te leggen,
en na een jaar weder op dezelfde plaats te komen, moet hij
zich ongelooflijk spoeden : hij moet op eene sekonde bijna
dertig duizend meters afleggen ! Op denzelfden tijd legt er
een kanonbal maar bij de vier honderd af, hetgeen omtrent
vijf en zeventig maal minder is. — Er is lets ontzettend in
een zwaar konvooi op den ijzeren weg in voile vlucht dicht
ITO& ons te zien voorbijstoomen ! Wat zou het dan zijn,
moesten wij, onbeweeglijk staande in het hemeiruim, bij den
weg, waar de aarde in loopt, dien ontzaglijken bol van achtduizend uren omtrek, met zijn onuitsprekelijk gewicht zoo
snel rond zijne as draaiende, ons voorbij zien vliegen, met
eene snelheid vijf en zeventig maal grooter dan die van eenen
kanonbal ! Het ware genoegzaam om den aanschouwer plotseling van schrik te doen sterven !
En nochtans, wij, door de zwaarte- of aantrekkingskracht
aan dien bol vastgekluisterd, wij leven er op, en deelen in
zijne ijzingwekkende snelheid, en worden door hem gedurig
medegevoerd in zijne vaart door het hemeiruim, zonder dat
wij er het minste van gewaar worden ! Hoe gelijk en regelmatig moet derhalve die beweging niet zijn I Bij den minsten
schok daarin, zou alles zoodanig in de war gebracht worden,
dat alle leven op de aarde zou vernietigd zijn.
Wat is nu de mensch en wat zijn de grootste werken
zijner handen, vergeleken bij den zoo machtig door den hemel
varenden aardbol ? En wat is deze vergeleken bij de zon,
die 1,400,000 maal zoo groot is ? En zon en aarde, met
geheel den afstand tusschen hen beide, zijn maar een nietig
stipje in het heelal ! En hoe ver het heelal zich uitstrekt, is
ons onbekend ! Tot aan zijne grenzen kan ons gezicht, zelfs
met hulp der machtigste instrumenten, niet dringen ! Wat is
de mensch toch een klein, onbeduidend ding in uwe schepping,
o Heer van hierboven ! Maar neen, de mensch is niet klein I
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Door het verstand dat Gij in zijn brein hebt nedergelegd,
staat hij hooger in weerde en in eer, dan al de wonderheden
welke Gij in het heelal gezaaid hebt. De sterren kunnen
zichzelven noch malkander bewonderen, maar de mensch is
in staat zich min of meer rekening te geven van uwe werken,
o Schepper van het heelal ! ze te meten, te waardeeren, en
U over al die grootheid, schoonheid en pracht te loven en
te prijzen !
J. B. MARTENS.
Voordrachten van Natuurwetenschappelijken Aard. Sint-Niklaas, bij Strybol.

x35. Goeden Avond.
De zonne heeft heur baan voltrokken,
En duister wordt het in ons dal :
De wolkjes krinklen uit de schonwen,
En 't klokje klept met zoet geschal :
Goeden avond !
De herders keeren met hun schapen,
De knechten met hun peerden weer ;
Het maantje troont reeds aan den hemel
En zendt zijn stralen minzaam neer.
Goeden avond I
De vogels slapen in hun nestje,
De haasjes in het klaverveld,
Gods wakend oog beware ons alien,
Tot weer de haan den dag voorspelt
Goeden avond I
TH. SEVENS.
Kindergedichten. Gent, bij H. L. Stepman, 1884.

x36. Een Nachtreisje op Zee.
....Rond zeven uren stevenden wij Kronenborg voorbij (I),
en zagen weldra niets meer dan lucht en water. Daarbij stak
de wind den kop omhoog, de deining werd gevoeliger, en het
schip kreeg het dansen in den zin. Zulks baarde bij de meesten
eene lichte ongesteldheid, doch niet genoeg om ons ongemanierd
te gedragen.
(1) De reizigers varen van Kopenhagen, hoofdstad van Denemark,
naar de Zweedsche stad Gotenborg. Kronenborg is eene sterkte op de
Sund, zeedngte tusschen Denemark en Zweden.
Bloeml. Pe Deel. 12_

178 Het was weer Vrijdag, en dat is toch een beroerde dag
op ons dampschip. Of het spreekwoord waar is dat zegt :
Hoe dichter bij Rome, hoe slechter Christenen, weet ik niet, want
ik ben er nooit geweest ; maar indien men 't veranderen wil
in : Hoe verder op zee, hoe minder visch, zal ik geerne voor de
waarheid instaan, als sprekende bij ondervinding. Ook kregen
wij voor ons avondmaal beefsteak (1), noordsche ham en wat
meer van dien aard ; maar visch was er niet te hooren of te
zien, tenzij zoo wat klein gesneuter van sprotjes (2), een oprecht
peuzelwerk en daarbij zoo zout als brem (3). Wij proefden
echter eenen beet, dronken verder thee, en zeiden dan alweer :
in Gods naam, 't zal morgen beteren.
Intusschen werd de zee al gaande weg woester, en voorspelde een woeligen nacht. Wij hielden 't op het dek zoo
lang vol als wij konden, rookten een sigaartje en telden de
sterren, totdat het geslinger ons eindelijk noodzaakte naar
onder te dalen, en verdere ongemakken door het bed voor
te komen. Maar ja wel, dag bedden I Die van onze kajuit
maakten een paar uit, waarvan het bovenste schuins over het
onderste liep, en zonder gevaar van hals- en beenenbrekerij
niet te beklimmen was. Lang genoeg zijn de scheepskooien
zelden, en in der eeuwigheid te smal. Daarenboven komt de
bovenste zoo dicht bij den vloer van het dek, dat men het
hoofd niet eens kan oplichten, of men stoot het te berste.
Ik zwijg van de hardheid der bedding en van het steenen
oorkussen, waar de arme reiziger zijne matte leden en zeeziek hoofd op rusten moet. Wat spreek ik van rusten ? Och
hemeltje, neen ! men wordt er op geradbraakt, als had men
vader en moeder vermoord.
Wij gaven nochtans den moed niet op, getroostten ons met
het oud gezegde a la guerre comme a la guerre, en hiermede
beklauterde de professor (4) de bovenkamer, terwijl ik mij
(1) Spreek dit Engelsch woord uit : bifstek (= oesestuk). — (2) Gesneuter,
in kotterdamsche spreekspraak = gepeuzel. Het w. gesneuter wordt ook
o. a. aan de kanten van Leuven gehoord. Sprot, zeker vischje, dat
tegen den herfst in de Zuiderzee en vooral aan de zuid- en oostkust van.
Engeland in groote hoeveelheden gevangen en vandaar gerookt verzonden wordt. In Engeland dient de sprot ook tot het bemesten der
landerijen. — (3) Brenz, ziltig, oat, pekel. — (1) De reisgezel van den
schrijver was professcr Jan David (1801-1SC6).
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gekleed en gereed in de benedenkooi inkwartierde. Indien
honger de beste saus is, wij ondervonden nu dat groote vaak
een donzen bed vergoedt. Het schip kraakte al moest er
geen stuk heel aan blijven, en boven ons hoofd was al/es in
rep en roer : het scheepsvolk liep den ganschen nacht heen
en weer ; sjouwde met touwen en kabels ; haalde, de hemel
weet wat, of en aan, en scheen zich bitter weinig te
bekreunen, of de passagiers sliepen of waakten. Daarbij kwam
L og het vervelend gedruis van stoommachien en raderen, die
met de golven als op leven en dood worstelden. Misschien
dat al zulk een geharrewar, dat dooreenloopen van verschillige geruchten, en vooral het mallen van het schip, waar
de zee meé speelde als de kat met de muis, ons van duizeI igheid deed insluimeren : want een vreedzaam gesnork liet
mij weldra vermoeden, dat de professor zich ernstig van
binnen bekeek ; en ik ook, schoon als een baal katoen heen
en weder geschommeld, sliep lijnrecht door tot zeven uren
van den anderen morgen.
Bij ons ontwaken, zagen wij rechts de kale en rotsachtige
kusten van Zweden, links een vestingwerk op de klippen
gebouwd, en Gotenborg voor ons in 't verschiet. Weldra
wierpen wij het anker voor de stad, en trokken in kleine
bootjes aan wal.
J. NOLET DE BRA'UWERE VAN STEELAND (1815-1888).
Een Reisje in 't Noorden.

—

Het leven is een reis. Wie zich op reis begeeft,
Geniet het meest plezier,
Wanneer hij deze vier :
Geduld, gezondheid, geld en goed gezelschap heeft.
B. VAN MEURS.
Peper'nuntjes. Utrecht, bij de wed. van Rossum.

137. Zwemmende Bedelaarkens te Napels.
Eene heele bende kleine lazzaroni (1), gansch bruin van
vel, zitten in bootjes, en roeien ons schip rond, alien gelijk
de reizigers smeekende hun toch een stukje geld toe te werpen om macaroni te koopen. « Macaroni, Signori ! Macaroni ! ))
(1) Het enkelv. in 't Napolitaansch is bizzarone (zeg : /0.77,ne), bedeJaar, arme daglooner. Van 't Ital. Lozaro (Lat. Lora; us, S Luc. 16, 19).
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roepen ze verward ondereen, en het is waarlijk een lust om
zien, hoe zij het uitdrukkelijk gebaar maken dat het eten
nabootst van den langlellenden en lijmenden kost, waar zij
zoo geerne aan smullen.
Blijft men doof voor hun bidden, dan springen er een,
twee, drij bruintjes hals over kop in 't diepe water, duikelen
naar onder, zoodat slechts de ziedende brobbels de plek
aanduiden waar ze verdwenen, steken na eenige oogenblikken
het vinnige hoofd weer uit het nat, en klimmen in het
bootje. Daarna beginnen zij opnieuw de belooning of te
bedelen van hunne zwemtoeren, en roepen in koor : « Macaroni, Signori ! Macaroni ! »
Hoe zouden de reizigers aan zulke eigenaardige smeekingen
weerstaan ? Ook klinkt menige soldo (1) dansende op den
bodem van den boot tusschen de juichende waterduiveltjes.
Eenige van ons smijten hun geldstukje met inzicht in de
golven ; maar die wondere zwemmers houden zich gereed, en
zoo gauw als de hand van den werper den soldo naar de
diepte wipt, plompen zij uit den boot de zee in, weten het
wiggelende geld te vatten vOOrdat het den grond kan taken,
en steken eenen stond daarna, de munt tusschen de tanden
houdend, hun afdruipend hoofd tevreden uit het water op.
Dan gooien zij den soldo in den boot, proesen eens, roepen
« Grazie (2), Signori ! Macaroni, Signori I » en, altijd zwemmende, herhalen zij met eenen arm hun krachtig, smakelijketend en smeekend gebaar.
J. B.
Een Reisje rond _Navels.

x38. Matigheid.
1k heb onlangs in Hippocraat (3)
Voor zieken en gezonden
— Voor alien dus — een kostbren raad
Op bladzij 10 gevonden.
Hoort wat in 't Grieksch die dokter zegt,
('k Zal letterlijk vertalen) :
« Men noemt de onmatigheid te recht
» De hoofdbron onzer kwalen.
(1) Sol (Fr. sou), geldstuk van 5 el ". — (2) Grazie (zeg: gralsre), dank !
— (3) Hippocrates, geboren op 't eiland Kos in 400 voor J. C., gaat als
de grootste geneesheer der Oudheid door.
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» Haar volgt een akelige sleep
» Van jammer en ellenden,
» Die velen, vOcir den tijd, te scheep
» Naar de andre wereld zenden.
» Wie aan deze ondeugd zich verslaaft,
» Kan, loom van lijf en zinnen,
» Hoe rijk ook van verstand begaafd,
» Geen schat van kennis winnen. » —
Dus, jongeling, tracht u den toom
Der matigheid te passen,
Nu gij, gelijk een jonge boom,
Nog krom of recht kunt wassen.
Men vindt er soms die, buiten 't maal,
Zich, ja, zoo ver vergeten,
Dat zij zelfs in de studiezaal
Den kostbren tijd vereten....
Ook, als men naar de klasse moet.
Dan staan die grootverstanden
Met hunne maag vol suikergoed
En... hunnen mond vol tanden 1
D. SCHURMANS.
Uit het tijdschrift . De Nieuwe School- en Lettei bode ,,, Baarle-Hertog,
bij A. de Paeuw, 1881.

139. De Vuurbergen.
Hoe ontstaat een vuurberg of volkaan ?
Twee stelsels worden vooruitgezet. Het eerste schrijft de
uitberstingen aan het onderaardsche vuur toe : de zwakste
zijden der vaste korst van rond de zo mijlen dikte, waar
dit vuur in den schoot der aarde zou onder besloten zijn,
worden door het ontzettend woelen der kokende stollen
opengebroken.
Die het tweede stelsel aankleven, veronderstellen dat de
oorzaak dier uitberstingen zoo diep niet te zoeken is. Het
toevallig instroomen van zeewater, langs scheuren op den
bodem van den oceaan, in de verbazend heete onderlagen
van den grond, zou alles uitleggen : door de hitte zou dat
ingeloopen vocht verdampen, zich aldus uitzetten en, de
aardkorst dweersdoor brekende, aan de losgerukte en door de

- 4 8

warmte gesmolten delfstoffen (de lava) eenen uitgang banen.
Hoe vreeselijk gebeuren de uitberstingen der 225 in werking
zijnde gekende volkanen ! Met welke geweldige verschijnselen
gaan ze vergezeld ! Wat schrikkelijke gevolgen hebben zij !
Hoe verbaast hier alles !
Bij eene uitbersting van den Kotopaxi, in Zuid-Amerika,
stegen de vlammen i000 meters boven de opening van den
krater, terwijl het gerucht der ontploffingen op 20o uren
afstand gehoord werd ! De gloeiende uitgeslingerde steenen
hebben dikwijls verscheidene meters omtrek. Met een ongeloofelijk geweld worden kleine steenen en gruis uit den berg
gespuwd : zoo braakte de Vesuvius in 1779 die stoffen tot
eene hoogte van 3000 meters of meer dan eene halve mijl.
Maar de hoeveelheid volkanische uitwerpsels treft onze
verbeelding nog meer. ZOOveel assche en gruis kwam in
1677 uit den IJslandschen vuurberg Hekla de lucht in- en
op verre afstanden voortgezweept, dat men te Glaumba, een
dorp op 45 uren van daar, in 't midden van den dag niet
dan tastend gaan kon. In 1845 bereikte de stievende assche
van denzelfden berg de Orknay-eilanden, op eenen afstand
van meer dan 220 uren ver. Ja, in 1815, bij eene uitbersting
van den Tomboro in Sumbawa (1), vlotte de assche 50 centimeters dik op de zee nabij Sumatra, dat is, op eenen afstand
van over de Soo uren, of, gelijk ge zoudt zeggen, van den
Vesuvius tot in Belgic. De toen uitgeworpen assche en gruis
was voldoende om drij bergen te maken zoo groot als de
Witte-Berg, of om gansch Duitschland onder eerie laag van
6o centimeters te bedekken. Wij moeten niet wijd zoeken
om een voorbeeld van die verbazende hoeveelheid assche te
hebben, somtijds door de volkanen op den omtrek gestrooid ;
het is door de assche van den Vesuvius, — eenen der kleinste
volkanen van Europa, — dat de steden Herculanum, Pompef
en Stabix begraven werden ter diepte van 20 tot 23 meters.
En wat van de hitte en van de hoeveelheid der lava gezeid ?
(1) Oost-Indie In deze streak, vooral op het eilandje Krakatowa en op
Java, kwarnen den 25, 26 en 27 Au g ustus 1S83 bij de 75000 menschen om
door volkanische uitberstiDgen, weike aardbevingen, overstroomingeu
van dorpen en steden, asselle- en steenregens, slijk- en lavavloeden
voor gevolg hadden.
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De lava bereikt de hitte van woo graden Rêaumur (1) en
verkoelt zeer traagzaam : op den berg Jerullo, in Mexiko,
vond Humboldt (2), 45 jaren na de uitbersting, eene massa
lava van 15o meters dikte, « zoo heet, » zegt hij, « dat men
in sommige kloven van eenige centimeters beneden de oppervlakte der lavalaag eene sigaar kon aansteken. »
De hoeveelheid uitgeworpen lava bij eene uitbersting is
soms ontzaglijk groot. De wonderlijkste vuurstroom, waar
men het geheugen van heeft bewaard, rolde in 1783 van den
Skapta YOkul in Usland : ware de gansche uitgeloopen massa
bijeengebracht, het zou geheel Londen (3) onder eenen berg
kunnen begraven, meer dan twintig keeren zoo hoog als de
toren van O.-L.-Vrouwkerk van Antwerpen (4).
J. B.
e'en Reisje rend Napels.
14o. Met de Deur in 't Huis vallen.
De Dood, de Dood klopt op de deur. —
Straks ging hij hier voorbij,
En keek eens door de vensterscheur ;
Nu komt hij vast om mij. —
Wij zijn wat doof aan 't linker oor !
Dat keeren wij hem toe ;
Voorzeker krijgt hij geen gehoor,
Hij wordt het kloppen moo.
Het waait, en 't regent dat het giet,
\Vat doet hij in zoo'n weer ?
En zoo het wachten hem verdriet,
Hij kome een andren keer !
Op gistren was hij in de buurt,
Maar 'k heb vandaag geen tijd;
En morgen is de koets gehuurd,
Die me uit logeeren rijdt. —
(1) Voor het kokend water teekent de warmtemeter-R6aumur 80 graden.
— (2) Alexander van Humboldt (1769-1858), beroemde Duitsche reiziger
en natuurkundige, broader van den grooten taalkenner Karel Willem
van Humboldt (1767-1835). — (3) London is de volkrijkste stall der wereld :
ze telt bij de vijf millioen inwoners t — (4) Die toren, een der verhevenste gebouwen van de wer gild, is 123 m. hoog.
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Hij klopt steeds harder ; hoor hoe 't bonst ! —
Al wierdt gij als een spin,
Uw razen, vriendjen, is omzonst (1),
Wij laten niemand in. —
Maar pof ! met nieuwen stoot op stoot
En schrikkelijk gedruis,
Valt de uit- en afgeweerde Dood
Met deur en al in 't huis.
Geen deur weerstaat er aan zijn bots,
Geen slot dat baten kan ;
Voor hem springt bout en hengsel los,
En wip ! daar is de man !
W. BILDERDTJK (1756-1831).

141. De Doode Zee.
Er bestaat in de gansche wereld geene plaats, zoo geschikt
om de verbeelding te treffen. Een onafzienbaar meer, zes
dagreizen lang in omtrek, is van naakte bergen en steile
klippen omgeven. De kale, verbleekte grond, vol kloven en
openingen, vertoont geen enkel groenend blad ; geene plant
wast aan den oever : slechts hier en daar een verschroeide
struik, die weldra tot asch verdwijnt ; waar men het oog
wendt, niets dan dezelfde akelige doodsche wildernis, door
geen menschelijk wezen bewoond, en zelfs geschuwd door
het woeste gedierte, dat er drank noch voedsel vindt ; de
roofvogel alleen nestelt op de steile rotsen.
Eene doffe, grauwe loodkleur verft het gehcimzinnige meer,
dat te recht den naam draagt van Doode Zee. Zij is roerloos
en stil als het graf ; geen visch kan er het leven in behouden ;
en wanneer de storm hare logge wateren lichtelijk in beweging
brengt, gelijkt haar dof gemor naar een lang versmoord gekerm,
dat uit den afgrond rijst. De gansche omtrek vertoont de sporen
eener schrikkelijke verwoesting, en de vloek des Almachtigen
schijnt op dit oord te rusten.
Eens was hier eene welige vlakte, waarin vijf bloeiende
(1) Vergeefsch, vruchteloos. Hd. umsonst. '. Omzonst was in de 17 eeuw
gebruikelijk, maar is thans verouderd, . zegt het Wdb. der Nederl. teal,
waar men verderen uitleg in lezen kan.
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steden lagen, te midden van eene landstreek, door bronnen
en beken doorsneden, als een hof des Heeren, het bekoorlijk
Eden gelijk. Maar de mannen van Sodom waren boos, en
zondaars tegen den Heere ; tevergeefs liet God hen waarschuwen en vermanen. De maat hunner gerechtigheid was
vol, en de langgetergde wraak des Hemels berstte over hunne
hoofden los. De donder rolt door het luchtruim ; bliksemvuur
schiet uit de wolken, en ontsteekt den met pek en harst
gevulden grond. De bodem gloeit en Brandt, paleizen en
hutten storten krakende in. Het akelig noodgeschrei van
mannen, vrouwen, kinderen vermengt zich met den ratelenden donder. Eindelijk wordt de gansche landstreek in dikke
rookdampen gehuld. Allengs verstommen de jammerkreten, en
het wordt stil. Sodom en Gomorra, en Adama en Zebo'im
verzinken in de grondelooze diepte.
A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN (1798-1855).
Bijbelsche Landschappen.

142. Een Regendrop.
Een regendrop valt op den weg in het stof,
Verdwijnt en verandert in slijk ;
Een regendrop valt op een bloem in den hof,
En schittert, een perel gelijk.
B. VAN MEURS.
Pepermuntjes. Utrecht, wed, van Rossum.

143. Door Solfer en Assche den Vesuvius af.
't Is II uren, als wij den berg langshenen den krater naar
Pompei afdalen. Het pad is smal : links hebben wij den
warmen rotsenrand van eene kleine manslengte hoog, die ons
van den ' solferkolk afscheidt, en rechts de nogal steile helling
van den berg.
De leidsman gaat vooruit ; dan volg ik en, een voor een ,
mijne vijf makkers.
Nauwelijks hebben wij eenige stappen gedaan, of eene
ijselijk dikke solferwolk, uit den krater door den wind op
ons gedreven, overvalt en omringt ons geheel en al, beneemt
ons den adem, en belet ons volstrekt onzen gids en malkander
te zien. Wie kent den vuilen fosforkensreuk niet, die u zoo
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fel op den asem pakt ? Welnu, 't is hier eene heele wolk
fosfoor ! Den zakdoek voor den mond houden helpt niet :
't is al solfer dat men slikt. En ik durf niet vooruitgaan !
Daar is wel Beene vrees van links in den damppoel te stuiken ;
maar verstikt worden van den solfer, ofwel gevaar loopen,
rechts, van eene onbekende helling te rollen !... En de gids
is een eindeken voor, en ik kan hem dus niet aanraken om
mij te leiden, en mijne makkers stooten en schreeuwen, en
de wolk houdt aan, en wordt ja dikker, en ik moet blijven
staan en versmachten !... Verbeeldt u mijnen staat ! .... Ik
beken het, de schrik trekt uit mijne benepen longen dezen
waren noodkreet aan onzen gids : « Subito en' ultra via ! » (1)
Gelukkiglijk komt de gids seffens naar mij, vat me met de
hand, en wij alien, arme kuchers, als blinders aan elkanders
kieèren hangend, volgen hem met sleurenden, aarzelenden
tred recht de helling af naar een leeger liggend pad, waar
wij buiten het bereik van den damp allengskens tot ons
zelven komen. De dikke Polak (2) is er 't ergste aan. Onder
het dalen hing hij half levenloos aan den ondersteunenden
arm van zijnen mageren landgenoot, en nu is hij daar, och
arme ! op de assche gevallen, peersch en blauw, den schuim
op den open mond, het hoofd nu op de linke schouder, dan
op de rechte gezakt, en met korte snakken lastig hijgend naar
eenen teug versche lucht ! Een andere teug, aan eene flesch
Lacryma-Christi (3), die hij zoo even gekocht had, schijnt hem
wat leven in te gieten. Wij hebben het toch allemaal erg,
en 't is maar na eenen tijd lang geademd, gekucht, gehoest
en nog eens geademd te hebben, dat wij met pijnlijk zingende
keelpijp onzen weg voortzetten.
Gij kunt er meé lachen, maar ik zeg het rechtzinnig, zoo
kort bij de dood dacht ik mij nooit.
Na het vierde deel van den rand rond den krater afgelegd
te hebben, dalen wij de helling af naar Pompei.
Dat is de snelste en vieste afdaling die ik ooit te voet
deed. Evenals op andere bergen, slingert hier de weg in zigzag
naar beneden ; maar die draaiingen zullen wij niet volgen :
we gaan het anders aanleggen.
(1) A.nstonds een anderen weg ! — (2) Bet gezelschap bestond nit drij
Belgen, eenen Zwitser en twee Polakken. — (3) Wijn die aan den voet
van den Vesuvius wast.
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De gansche steile aschkegel is hier door den krater met
eene dikke laag schffamoelie overspuwd, waar men inzakt
tot over de hielen, en zoo, zonder eens vasten voet te hebben
door eigen zwaarte alleen over de helling schuift, als reed
men op schaverdijnen.
« Volgt gerust ! » zegt ons de gids, en, zonder op den weg
te letten, snelt hij met groote schreden in en over de assche
de steilte af.
« Houd uw lichaam achterover ! » roept hij mij, als hij
ziet dat ik hem aanstonds van achterna spring. « Op den rug
vallen kan Been kwaad ! »
Behalve de Polakken loopen wij alien somtijds onder 't
loopen klinken wij al eens achterover en rijzen voort, maar
springen seffens recht en met vliegende kleeren vooruit. Bijtijd
ook, om niet te snel naar onder te dalen, houden wij ons
eigen tegen, op de manier der schaverdijners, en stooten met
de twee hielen bijeen een kniediep spoor in de opstievende
assche. Na eenen oogenblik rustens, snellen wij weer om ter
hardste met reuzenschreden leeger af tusschen de rammelende
steentjes, en zwart van stof en buiten adem eindelijk aan
den voet van den aschkegel stilhoudend, kijken wij met verwondering naar de 'baan op, die wij zoo rap en aardig zijn
afgestormd.
Hoe hoots zijn nog de twee Polakken ! Zij volgen traag al
de slingeringen van het bergpad, en 't zal lang aanloopen,
eer ze hier zijn. Daar straks hebben ze ons gezeid van naar
hen niet te wachten, omdat de weg zijnzelven wijst, en zij
alleen op hun gemak eenigen tijd na ons te Pompei de twee
karavaan zullen trachten te vervoegen.
Wij werpen verrukte blikken op de nooit genoeg bewonderde
golf en hare omstreken, en zetten trager onzen weg voort op
de thans zachtere helling van oude lavavelden. Hier treffen
wij eerst magere kwijnende kruiden aan, verder wat verneutelde olijf- en vijgeboomen, en geraken welhaast aan wijngaarden
met eene haag omringd van groote stekende aloesplanten.
Na den zwarten stiksmoor ademen wij weer de zuivere
lucht, en aanschouwen de schitterende zon in 't blauwe
firmament.
J. B.
Een Reisje rond Napes.
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144. De vijf Winden.
Toen 'k was zoo wat een jaar of zes,
Kreeg ik in de aardrijkskunde les,
En ging, zooals gij nu, ter school.
Dan leerde ik noord- en zuiderpool,
De cirkels en de middaglijn,
Wat landen, zeeen, meren zijn,
En al wat verder van dien aard,
Te zien is op de wereldkaart.
Ik was te water en te land
Een bol, recht knapjes bij de hand ;
En schoon het in 't geheel niet staat,
Dat men zoo van zich zelven praat,
Ik was in 't leeren een model,
En kende steeds mijn lessen wel.
Op twee, drie weken, draaide ik ruim,
Geheel Europa op mijn duim,
Maar 'tgeen meest uitmuntte in mijn werk,
Vooral was 'k op de winden sterk.
Hoe, vriendje lief, gij schudt het hoofd ?
Nu, zoo ge 't al of niet gelooft,
'k Doe eens mijn best zoo goed ik kan,
En geve er u een staaltje van.
Let op : van boven aan de kaart
Hebt gij den wind die 's winters waart,
Die in het gure Noorden woedt
En mij de vingers tintlen doet,
Mij bijtend koud in de ooren blaast,
En 't puntje van mijn neus verglaast ;
Hij fluit en loeit aanhoudend fel,
En krimpt mijn huid tot kippevel :
Maar hoe hij giere en toornig huil',
Ik blijf voor al zijn woede schuil,
En kruip dan warmpjes in mijn kluis
En hou mij stilletjes te huis :
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En wentel me in mijn chamberThe (1),
Stook 't knappend vuurtje dapper aan,
En laat den wind dan maar begaan.
Als 't gure weer heeft uitgeknord,
De winter vliedt en 't lente wordt ;
Wanneer het uitgeschudde bosch
Herleeft in zijn vernieuwden dos,
En onder lommerrijke blaán
De vogels aan het nestlen gaan,
Het nachtegaaltje hupplend springt
En voor zijn gade een deuntje zingt ;
Dan is het weder zacht en zoel,
Dan blaast het oostenwindje koel
En fladdert spelend langs den grond,
En draagt het zaad der bloemen rond.
Wat leven heeft verlaat zijn cel,
En doet hieraan voortreflijk wel.
Zelfs ik lig over de onderdeur,
Ik adem daar der bloemen geur,
En broei mij in den zonnegloed,
En doe mij zeif eens recht to goed.
Is 't met de lente ook al gedaan,
En komt allengs de zomer aan,
Wanneer de zon erbarmlijk gloeit,
De groene blaadjes droog verschroeit,
En 't blozend roosje vaal verkleurt,
Dan krijgt de zuidenwind zijn beurt.
Hij blaast zijn warmen adem voort
En blazend zengt hij ieder oord,
En maakt het zoo geweldig heet,
Dat alles dikke droppels zweet ;
Dat al de kraaien, log en loom,
Te gapen zitten op hun boom,
En heel mijn huis een broeikas is ;
Dan ben 'k mij zeif tot hindernis ;
(I) Kamerrok, in 't Eng. chambercloak (spreek uit tc lieemberklook, met
zuivere ee en oo, en tch klinkende als in 't Fr.).
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En, zonder liegen, ik beken
Dat ik dan onverdraaglijk ben,
Totdat een goede dondervlaag
Den wind weer in het Westen jaag' ;
1k mijn verhitte kluis ontvlucht,
En dan mij zelf eens frisch verlucht.
Nu volgt het najaar, als ik wel
Nauwkeurig op mijn vingren tel,
Dan trekt het Zuiden in zijn hol,
En speelt de westenwind zijn rol.
Hij is een ongelikte beer,
De bode van het slechte weer ;
Hij voert den regen in zijn schild,
En holt, en stormt, en slingert wild
Langs beemd en veld en bosschen rood,
En stuift de b15.ren op den grond ;
Dan speelt hij in het watergat
En waait op 't schuimend pekelnat.
Hier wordt door hem zoo lang gewoeld,
Tot hij de stroomen landwaarts spoelt,
Door de opgescheurde dijken breekt,
En alles onder water steekt.
Dan komt de vloedplank (1) voor mijn deur,
Dan vul ik netjes reet en scheur,
En hoe de wind ook dreigend fluit,
1k lach zijne onmacht vierkant uit.
Nu denkt gij, ben ik uitgepraat :
Neen, dat is mis, mijn beste maat.
— Hoe ! komt er nog een vijfde wind ?
— Ach ! ongelukkig ja, mijn kind !
Wat gij daareven hebt gehoord
Van Oost of West, van Zuid of Noord,
Die winden houden hun fatsoen,
En komen maar bij elk seizoen
Hun cijns natuur betalen ; maar
De vijfde waait het gansche jaar.
(1) Ook vloeiplank gesehreven : daze prank plaatst men met het hooge
tij voor de deur, em I t water buiten to houden.
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Hij heerscht bijzonder in ons land,
En is een onbeschofte kwant.
Hem staan de bleeke kaken bol ;
Hij jaagt van stof ons de oogen vol,
En speelt moorddadig op zijn poot
Daar hij ons tegen 't voorhoofd stoot,
En, met een ongemeen geweld,
Den boel heel 't onderst boven stelt,
Hier helpt geen dikke winterjas,
Hier komt de vloedplank niet te pas !
Hij spookt maar voort met veel boha
En volgt u op de hielen na,
Houdt dan met zijn verwenscht gespuis
Een schriklijk oordeel in uw huis,
En als hij 't alles heeft verbruid,
Lacht hij u bovendien nog uit.
— Maar 't dient wel, meester, dat ik weet
Hoe toch die vreemde dolkop beet ?
— Wel stellig, vriendje, zie, voorwaar
'k Vergat het u te zeggen ; maar
Ik fluister 't zachtjes in uw oor,
Opdat geen vreemdgezinde 't hoor',
En graten in mijn woorden vind' :
Dit wangedrocht heet : Fransche wind !
J. NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND (1815-1888).

145. Herttog Philip en de Zatterik (4).
I

•

Philip de Goede, die een man van verstand was, nadat hij,
met zooveel beleid als geluk, een einde gesteld had aan menigvuldige oorlogen, waar hij lange jaren druk had meé te doen
gehad, was niet liever dan in zijne stad Irugge. Daar smaakte
hij de genoegten des vredes ; daar volgde hij zonder achterdocht
de luimen van zijnen vroolijken aard : daar bracht hij zijnen
tijd door met vermakelijkheden die den ontspannen geest best
(1) Philip, zoogezeid de Goede, wierd geboren in 1396 te Dijon, teen
hoofdstad van Burgondie, en stierf te Brugge in 1467.
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verkwikken, praat- en speelpartijen, poetsen en kluchtigheden
van allerhanden aard, doch zonder erg.
Zekeren keer had hij met zijne vertrouwelijkste vrienden
langer dan gewoonte aan tafel gezeten, en schoon het niet
ver van middernacht was, geenen lust tot slapen gevoelende,
stelde hij hun voor om nog eene korte wandeling in de stad
te doen. D werd natuurlijkerwijze van alien toegeslagen ;
want al had misschien de eene of de andere der gasten eenen
beker te veel gedronken, en daardoor meer trek om naar bed
te gaan dan om te kuieren, dat liet men niet blijken :
daarenboven men wist vooraf dat er zou gelachen worden,
dewijl de hertog, als hij opgeruimd was, immer wat snaaksch
wist uit te vinden.
Het gezelschap ging dus uit al schertsende, en de eene den
andere vermanende, dat ieder zich te wachten had voor straatschenderij, uit vrees van in de handen der schadebeletters (1)
te vallen, en zoo misschien met hertog en al in het kot te
geraken. Daar was geen nood voor : die heeren waren te
fatsoenlijk om, vooral in het bijwezen van den vorst, iets
te zeggen of te doen wat onbetamelijk wezen mocht, of de
burgerij in hare nachtrust verstoren.
Zij komen, na eenige straten doorgewandeld te hebben, op
de merkt : en ziet ! daar lag een man van nederig uitzien
zoo zat als eene snep te slapen, en ronkte als een Turk.
Niemand verschrikte, terwijl de dronkaard zoo luidruchtig te
kennen gaf, dat hij het slachtoffer niet was van eenen kwaaddoener, maar van zijne a l te dive lever (s). Intusschen,
blijven liggen mocht hij daar niet, want hij kon verongelukken ;
doch wat men hem schudde, wat men trok of sleurde, daar
was gevoel noch beweging in te krijgen.
Een der heeren werd indachtig, hoe zij, in hunne tafelgesprekken, het leven van den mensch aan eenen droom vergeleken hadden, en stelde voor, de waarheid van dit gezegde
op dezen door den drank thans bewusteloozen man te beproeven.
Zulks vond behagen bij den hertog, die aanstonds eenige
(1) Schadebeletter of Schabeletter. Zoo heette te Brugge de politiebediende, in 't Fr. agent de police, garde-vine. — (2) Lever is in VlaamschBelgid over 't algemeen m. Zie de Idioticons van Schuermans, de Bo en
Tuerlinckx.
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waren, last gaf, om den zatterik op te nemen en naar 't hof
te dragen. Dat geschiedde : de bedienden laden hem op de
schouders, zonder dat hij eene enkele oog opendeed, en
strompelen er mee naar 't paleis, alwaar zij hem, volgens
's meesters bevel, in eene rijkgestoffeerde slaapzaal en op een
vorstelijk praalbed nederleggen. De zatterik sliep maar voort.
De dienaars zetten hem eene met goud gekwispelde muts op
't hoofd, stroopen hem zijne verlodderde en beslijkte deksels
van de leden, en, na deze zoo wat uit den rouwe (1) met
reukwater te hebben schoongemaakt, doen zij hem een sneeuwwit batisten (2) hemd aan, steken hem in een sitsen nachtjapon (3)
met groote bloemen, draaien hem een satijnen das (4) om den
hals, en laten hem liggen.
De zatterik sliep maar voort. Zijn onbeleefd gesnork was
nu en dan wel eens onderbroken, of door een langen zucht
afgewisseld geworden ; doch voor 't overig was hij nog geheel
en al onder de macht der bierdampen, evenals een uur te
voren op de merkt van Brugge.
2.

Eerst laat in den morgen was de dronkenschap uitgewasemd ; de slaap werd lichter, de bedelaar begon zich te
verschikken, en na nog een uur of wat look hij eene halve
oog open. Nu nog eenen tijd lang gegeeuwd en gezwijmeld,
totdat eindelijk de bewustheid weerkwam, en de dronkaard
zag dat het dag was. De man verschoot, keek rond en op zich
zelven, greep zich bij den neus, en meende nog dat hij droomde.
Inwendig gevoelde hij wel dat hij het was : maar uitwendig
herkende hij zich zelven niet, en kwam met al zijn verstand
niet toe, om eene volkomene overtuiging zijner eenzelvigheid
te krijgen. Of hij in de eerste verbaasdheid eenig gerucht
(1) Eenige woordenboeken geven enkel ruw. Rouw is niet of te keuren.
Kiliaan (Etymologicum teutonicce linguae, 1613) schrijft rouw en road ; van
Dale (Nieuw Woordenboek der Nederlandsche taal, 's Gravenhage, 1872)
rouw en ruw. — (2) Zeker fijn lijnwaad, batist geheeten, naar den naam
van Baptiste Cambray (13' eeuw), nit Fransch-Vlaanderen, die het
voor den eersten keer verveerdigde. (Zie Encyclopedic, per Dupinay de
Vorepierre, Paris) — (3) Kamerrok van sits (eene soort van gedrukt
katoen). Japon is m. — (4) Halsdoek.
Bloeml. Pie Deel. 13.
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want nu kvvamen er eensklaps onderscheidene dienaars en kamerlingen toegesneld, om te vragen of het Zijne Hoogheid (of gelijk
zij den hertog van Burgondie gewoon waren te noemen) beliefde
op te staan, en Welke kleedij hij dien dag verkoos te dragen.
De vent deed oogen open gelijk een walk, maar wist geen
woord te zeggen : en pitste nogmaals in zijnen arm, om zich
te verzekeren dat hij wakker was. Daar kon hij nu niet langer
aan twijfelen ; slapen deed hij niet meer, doch voor 't overig
wist hij er toch niet wijs uit te worden. Daar zweefde hem
nog wel een verward geheugen door het hoofd van slemperijen
van 's avonds te voren : hij gevoelde wel dat Jan of Klaas
(of hoe hij dan ook heeten mocht), die gisteren grooten dorst
had, in hem nog bestond ; maar hij zag voor zijne oogen, dat
er toch iets aan veranderd was, zonder recht te weten vat,
hoe of wanneer. Met dit alles kon hij evenwel niet ontveinzen ,
of de verandering was ten goede geschied ; en te midden zijner
bewondering, zijner verlegenheid zelfs, beproefde hij wel eenig
gevoel van voldoening. Kort, als ware er iets in hem zelven
dat zeide : « indien 't zoo wezen moet, het zij zoo ! » wanneer
de bedienden, die eenen stap achteruit gegaan waren om op
hunne lippen te bijten, nu weer naderden en nogmaals vroegen
welken tabbaard en kaproen hij hebben wou, antwoordde hij
flunk weg : « de beste ! »
Nu repten zich de kamerdienaars en stoven door malkander,
om alles bij te brengen voor kleeding en opschik van den
betooverden hertog. Deze werd gewasschen, gekapt, gezalfd
en gesmukt, dat hij blonk als eene hesp en rook als een bloementuil. Dus opgesierd stapte hij de bedzaal uit, alswanneer de
hovelingen hem te gemoet snelden, goeden morgen wenschten,
en, na zoo nog `vat komplimenten, waar de sukkel genoegzaain
meé gediend scheen, hem naar de hofkapel leidden om zijne
christelijke plichten te kwijten. Hier was de scherts zoo goed
op hare plaats niet ; doch 't ging in de eenvoudigheid door,
en denkelijk zonder verergernis. Hoe 't zij, hij woonde den
dienst bij, bad op zijne vingeren met zoo min verstrooidheid
als 't mogelijk was, want in 't gebedenboek lezen dat voor
hem op de knielbank lag, zulks had hij zoo haast niet kunnen
leeren. Voor 't overig werd hij bewierookt, men bracht hem

195 —
het evangelieboa te kussen, hij ontvong de pax (1), en zoo
voort, gelijk het de gewoonte was bij den hertog van Burgondie.
Hoe langer het duurde, hoe meer het den gewaanden vorst
ernst wierd ; en, toen hij de kapel uittrad, droeg hij het
hoofd reeds in de lucht, en pronkte als een haan.
3.
Nu werd het etenstijd. De deuren der feestzaal vlogen open,
en daar stond de tafel gedekt en voorzien met alles wat de
drie toen bekende werelddeelen lekkerst en kostbaarst mochten
opleveren. De gewaande meester, wien van den reuk alleen
het water in den mond kwam, zet zich neder in eenen fluweelen
leuningstoel ; zijne hovelingen scharen zich rondom hem ; de
voorsnijder stroopt zijne mouwen op ; de knechten loopen over
en weer in groote livrei, en met de handen vol pasteien.
Een edelknaap diende Zijne Hoogheid, die ongelukkiglijk dezen
vreemden kost niet gewend was, en moeite had om zijne
brokken door te zwelgen. Een beker hypocras (2), en de roomer
met wijn, gedurig ledig, doch even zoo haast weer gevuld,
kwam hier te stade om den nasmaak te verdrijven en grooter
ongeval voor te komen. Kort, het middagmaal liep tamelijk
goed af, en de nieuwe vorst dacht : dit zal nog beteren. Nu
bracht de kamerling de speelkaarten binnen, en stelde een
verheven stapel gouden schilden (3) aan de rechterhand den
hertogs, die met zijne edele gasten lustig aan het troeven viel,
en er ruim zoo goed mee omging als met lepel of vork.
De nieuweling leerde allengskens bij, en kreeg er smaak in.
Om vier, vijf uren, deed hij eene wandeling in den tuin ;
vervolgens trok hij met zijn gezelsc laap naar het hazenperk,
cm zich met de jacht te vermaken, en eindigde de vroolijkheden van den dag met de vogelvangst.
(1) Latijnsch woord beteekenende vrede, peis, Hier wordt de vredegroet
bedied, dien de priester, in eene plechtige Mis, onmiddellijk voor zijne
Communie, aan den diaak geeft, zeggende : pox tecum ! (vrede zij met u!)
De diaak geeft denzelfden groet voort aan den subdiaak, en deze weer
aan andere geestelijken, die tot de plechtigheid van de H. Mis me6
helpen. — (2) Zeer gezochte drank in de rniddeleeuwen : 't was roode of
witte wijn met suiker, kaneel en andere inmengsels. — (3) 1. Beukelaar.
2. Geldstuk, waar de wapens van 's vorsten beukelaar of schild op
gedrukt stonden. In 't Fr. ecu (van 't Lat. sculum, It. scuds), met dezelfde
dubbele beteekenis.
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lokte weer al de gasten naar de eetzaal ; de tijdkortingen
des namiddags hadden de magen opgewekt en vooral dorst
ontstoken. De spijzen, al hadden zij reeds een minder ongewonen smaak dan te middag, verdwenen gelijk rook : de
malvezei, de lekkere Beaunerwijn en die van Romanee (1)
liepen als van zeif de glazen uit, en verkwikten hert en
geest, dat het een lust was om zien. Te midden van het
avondmaal werden er nog nieuwe kronen met waskeersen
opgehangen ; nu kwamen de muzikanten binnen ; hen volgden
dansers en danseressen, alien dochters en zonen van de
adellijkste huizen der stad, met de vreugd op het aangezicht.
Daar werd gezongen, gespeeld, gedanst. De uren verviogen
alsof men er met eene zweep achter zat, en toen de hofklok
twaalf slagen liet hooren, meende ieder dat ze ontredderd
was en voor 't minst een vierde gelogen had. Nu werden er
nog nieuwe gezondheden ingesteld : een ontzaglijke roomer
vol muskadellen-sap (2) deed de ronde, en moest beurtelings
door ieder der gasten, te beginnen met den hertog, tot op
den bodem geledigd worden.
De hertog deed bescheid (3) zonder meten of rekenen ;
daar viel hem wel een mondvol op de mouwen en op de
armen van zijnen zetel, doch men gaf er geene acht op,
dewijl er dit maal, en inzonderheid voor zijnen persoon, van
geene boet gesproken was. Deze lustige teug maakte slot van
rekening, en 't was tijd, want de kruiken wilden niet meer.
Het spel was uit, de gelukkige vorst wist niet veel meer
te zeggen, maar geeuwde des te luider, en eindigde met zich
aan de zoete nachtrust, die alien kommer verdrijft en alle
wonden zalft, over te geven. De slaap sluit zijne oogen toe ;
hij sluimert in ; en al ware vijf vaderonzen daarna de
wereld vergaan, hij zou niet wakker geworden zijn, of er
jets van geweten hebben.
(1) Malvezei (Fr. malvoisie) is geurige, zoete wijn, komende vooral van
do stad Napoli-di-Malvasia op het schiereiland Morea (Griekenland). —
Beaunerwijn is Bourgogne wijn, rond de stad Beaune (ten Z. van Dijon)
gewonnen. Daar niet ver of ligt Roman6e, ook vernoemd voor zijnen
wijn. — (2) Muskadel is eene fijne druif, waar de muskaatwijn uit
bereid wordt. — (3) Bescheid does, iemands dronk beantwoorden.
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Zoo ver juist moest het komen. Hertog Philip, die verkleed alles bijgewoond en zich niet weinig vermaakt had,
deed nu den man onttooveren. De rijkversierde tabbaard
werd uitgeschud, de kostbare, nu een weinig verfrommelde
kaproen, en wat overigens nog gediend had, weggedragen,
en men bracht in de plaats het werkmanswambuis, waar de
vent op nieuw werd ingestoken ; vervolgens bond men hem
de blinkende en stinkende linnenbroek weer om de heupen,
deed men hem zijne zokken en blokken aan de voeten, en
zoo werd hij, juist in het kostuum van den avond te voren,
teruggedragen op dezelfde plaats, waar men hem toen had
opgeraapt.
Daar lag nu de zatterik weer te slapen ; zoo zacht wel
niet als op het praalbed der hofzaal ; doch gelijk hij van
den dons geen gevoel had gehad, zoo min voelde hij thans
de hardheid van het steenen oorkussen waar zijn hoofd op
rustte, of van den hobbeligen grond waar zijne leden op
uitgestrekt waren. Vermoedelijk echter zal hij dit maal wel
iets vroeger wakker zijn geworden dan den vorigen ochtend ;
maar nu keek hij met niet minder verbijstering in 't rond,
toen hij, half geradbraakt, in de straatgoot overeind zat.
Zijne eigen persoonlijkheid was dezen keer geen voorwerp
van twijfeling of verwondering : hij dacht er niet eens aan,
want hij gevoelde zich, zonder de minste redeneering, in- en
uitwendig denzefden gelijk hij zich altoos gekend had. Doch
terwijl hij met de handen zijne lamgelegen en gekneusde
dijen wreef, schoot hem al het gebeurde van daags te voren
als een bliksemschicht door de hersenen : die schoone
kleederen, die hofstoet, die eerbewijzingen, die kerkplechtigheden, dat middagmaal, die wandelingen, die hazenjacht, die
vogelvangst, dat avondfeest, die lekkere wijnen, dat spelen,
zingen, dansen, en al die pracht en kostelijkheid van hij
wist niet wat of waar. Nochtans hij sliep niet meer ; neen,
hij was wakker ; hij stond recht, mat en afgesloofd, stijf en
met een hoofd zoo zwaar als een molensteen. Wat was er
dan toch omgegaan ? Was hij geen koning of hertog of zulk
iets geweest ? Had hij in geenen zetelstoel gezeten, had hij
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geene honderd knechten zien rondloopen, niet geeten en
gedronken uit gebloemde tellooren en kristallen roomers ? Ja,
dat herinnerde hij zich zoo levendig alsof 't in dit oogenblik
zelf gebeurde. Maar zou het niet gedroomd zijn ? Hij had
nog al gedroomd van dingen, die even zoo onmogelijk waren
als koning zijn. 't Was moeilijk om gelooven ; want het had
zoo lang geduurd, hij had het zoo wel gehoord en gezien,
en 't was alles zoo treffend, zoo verbazend en tevens zoo
aangenaam !..
Met deze gedachten brak de man zich het zieke hoofd :
doch wat hij peinsde en herpeinsde, hij zag er geenen dag
door. Intusschen stapte hij de merkt af, en richtte zich naar
de steeg waar hij sedert jaren een achterhuis bewoonde.
Onderwege verdiepte hij zich nog in zijne herinneringen, doch
besloot in 't eind dat hij, alles wel ingezien, gedroomd had.
Nu verhaalde hij, met eene soort van welsprekendheid,
aan zijne vrouw, aan zijne kinderen, aan zijne geburen, den
wonderen droom met al de omstandigheden ; en dezen riepen
eenparig uit : o 1 wat een schoone droom, maar droomen is
bedrog.
Wat verschil is er tusschen den dag van dien ambachtsman en onzen levenstijd ? Geen ander dan dat de laatste
droom wat Langer duurt dan de eerste : hij droomde een
etmaal (I), wij droomen eenige jaren.
De Middelaer, 2. jeargang, 1841-42, bl. 588. J. DAVID (1801-1866).

146. Op het Speelplein der Bewaarschool.
't Is zomer ; 't licht der morgendzonne
Blinkt op een hoop van kleine blozerds, die
Op 't plein der schole, als lammren bij de bronne,
Rondhuppen. De eene, dartel als de bie,
Schiet naar een vlinder heen en springt en kraait er
Luidruchtig op van wellust en genot,
Alsof een hemel voor zijne oogen vlot ;
En de andere, even blij, vermaakt en paait er
Zijn broér met blokskens, die hij, op een root,
(1) Elmaal is een tijdverloop van vier en twintig uren.
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In 't zand, als metser, in elkander stoot.
Wat wrocht hij ? — Ziet !... hij peist en overrekent
Hoe hij den vierhoek, kant voor kanten, zal
Verdeelen, weerzijds tot een parig tal.
Let op, met welken ernst hij meet en teekent !
Hij brengt, als geniale cijferaar,
Met blok bij blokjes nieuwe vierkants daar.
Ginds is 't eene andere oefening : ginds springen,
De handjes in elkaar gesloten, kringen
Van meisjes, op het vroolijk maatakkoord
Des kinderliedjes, dat u 't hert bekoort,
Van de een naar de andre zijde tripplend, voort ;
Of wel de kaatsbal vliegt er heen en weder,
De draaitol snort, de klingelende reep
Rolt, als een molenwiel, voor stok of zweep,
Die onverpoosd hem voortdrijft, op en neder.
En, — schouwspel, dat mijns herten liefdesnaar
Geroerd had en mijne oogen nimmer zagen —
In 't lommer van het elzenloover, daar,
Krielt, als een nijvre bieênzwerm, de schaar
Van pas driejaarge kleinen door elkaar.
Het werzelt en het stoeit.... hun boezems jagen
Van onbepaalde liefde en vreugd ! Zij slagen
De poezlige arremkens uiteen, en let !
Daar staan ze recht den voet vooruitgezet,
En, op een wenk, o wonder I tred voor tred,
Ziet ge, in den gang dier jonge kameraadjes,
Een doolhof met zijn duizend slingerpaadjes,
Een Leger met zijn dappre puiksoldaatjes !
J. BROUWERS, Z.
Blik in de Bewanrschool.

147. Eert Vader en Moeder, opdat gij fang levet
op aarde.
Als men even Wilde opletten, zou men dikwijls zien, dat
zekere lieden in hunnen ouden dag met dezelfde maat gemeten
worden, waar zij hunnen versleten vader of hunne sukkelende
moeder mede maten. Zegt niet : dat is wonder ; neen, dit valt
heel licht to verstaan. De kinderen leeren het van hunne
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ze een ander voorbeeld volgen ? Daar is dan ook niets natuurlijker, niets zekerder dan hetgene zoo dikwijls al geschreven
en gezegd werd : ouderenzegen of ouderenvloek rust op de
kinderen, een van de twee, en ge zult er hem niet of krijgen.
Ik ga u daar twee gevallen van vertellen ; het eene moet u
ten zeerste tot navolging aanzetten ; het andere verdient ernstige overweging.
Zekere prins ging eens wandelen, en onderwege ontmoette
hij een vroolijken landman op het veld bezig met hakken en
krabben ; 't en liep niet lang aan, of hij was met den
werkman aan 't praten. « Die akker » zei hem onder andere
de boer, « was zijn eigendom niet ; hij werkte maar als
eenvoudig daglooner, en dat bracht hem dagelijks rond den
frank op. » Dit sloeg den prins met verwondering : « Hoe !
maar eenen frank per dag ! » Dat was geen klein verschil
met hetgeen hij zelf trok en te verteren had voor zijne
regeeringsmoeiten ! hij kon er niet wijs uit worden hoe het
mogelijk was, dagelijks met eenen frank genoeg te hebben,
en daarbij nog zoo blijgezind te wezen. Hoe kwam dat ? De
brave landbouwer antvvoordde hem daarop : « Ja, het zou
zeker misrekend zijn, moest ik dit loon dagelijks tot den lesten
centiem verteren. Ik maak daar drij deelen van : met een
derde moet ik mij zelven behelpen ; een ander derde dient om
mijne schulden te betalen, en het overig leg ik als kapitaal
op zijde. » Dit was een nieuw raadsel voor den prins. Maar
de deftige arbeider hernam : « Hetgeen ik verdien, deel ik
met mijne bejaarde ouders, voor wie het werken voortaan
onmogelijk is ; dan ook met mijne kinderen, want die moeten
nog leeren werken ; de eersten beloon ik alzoo voor de liefde,
die zij mij zelven in mijne kindsheid bewezen, en van de
tweeden verwacht ik, dat zij mij ook niet zullen verlaten,
als ik zal oud en stijf zijn. » Was dat niet schoon gezegd ?
Ja, doch het was nog schooner, nog edeler gedacht en gehandeld.
De prins beloonde het rechtschapen gemoed van dien vlijtigen
werkman, zorgde voor zijne kinderen, en de zegen welken stervende ouders op zulken zoon eens afsmeekten, werd hem ook
in zijnen ouden dag, vanwege zijn dankbaar kroost, eene bron
van liefde en onderstand.
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Men vertelt van eenen tweede, dat hij heel anders te werk
ging. Ziekten en ouderdom hadden zijnen vader uitgeput ; maar
dit droeg de zoon zich niet aan, en het ging zoo verre, dat
de ongelukkige ouderling liever het medelijden van vreemde
menschen wou afsmeeken, dan bij zijn eigen kind te blijven.
« Dan moet ik toch, » sprak de grijsaard, « de verwijtingen
niet meer verkroppen, die in 't ouderlijk huis mijn leven
verbitteren. » Dit nieuws klonk den zoon aangenaam in de
ooren, en eer de zon onder was, waren vaders wenschen al
vervuld ; maar bij den vreemde vond de ouderling ook alles
niet naar zijn begeren, en pas eenige dagen later, of hij
moest zijnen zoon eene leste maal om eene gunst bidden :
« Bezorg mij, als 't u belieft, » sprak hij, a nog een paar
lakens ; dan moet ik 's nachts toch op het bloote strooi niet
slapen. » Wat deed de zoon ? Hij zocht de slechtste uit die
hij bezat, en zond er zijnen tienjarigen knaap meé naar den
ouden knorpot, zei hij zoo, in de geburen. Maar, gelijk hij
zijnen jongen nakeek, zag hij hem met verwondering een der
twee lakens heimelijk in 'nen hoek achter de deur verbergen. Wat mocht dit beteekenen ? Hij zou er dan grootvader
maar een dragen ? — « Waarom gingt gij zoo te werk ? »
vroeg hem zijn vader, toen hij terugkwam. — « Ik zorgde
voor de toekomst », sprak de knaap stoutweg en met een
kwaadaardigen grimlach, « tegen dat ik u, vader, ook eens
bij den vreemde zal besteden. n
Wat voor les moeten wij daaruit trekken ?
— Bert vader en moeder, opdat gij hier en namaals zoudet
gelukkig zijn.
A- *

148. Uit de Kostschool.
Gij vinkje, dat zoo vroolijk zingt,
Terwijl , gij op de takjes springt
Die aan de (1) Linde wiegen !
0 ! zoo ik voor een uur of vat,
Als gij, zoo vlugge vlerkjes had,
Waar, meent ge, zou ik vliegen ?
(1) Linde wordt in Zuid-Nederland ook van het

771.

geslacht gebruikt.
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Ik bleef niet in den bloementuin,
Waar bonte vlinders stoeien ;
Ik liet de vlinders stil begaan,
Ik liet de roode kersjes staan,
En al de bloempjes bloeien.
Ik vloog niet naar de groote stad,
Zelfs als ze gouden straten had
En marmeren paleizen !
Al was er, met muziek en zang,
De voile kermis aan den gang,
Ik zou nog verder reizen.
Ik vloog, ik vloog den ganschen dag
Tot ik het vriendlijk dorpje zag,
Dat ik u niet zal noemen :
Het dorp — waar ik geboren ben,
En waar ik al de menschen ken,
De vogels en de bloemen I
Daar vloog ik naar een huisje heen
Zoo wit en groen, zoo lief en kleen,
Verscholen in de boomen,
En huppelde al de kamers rond,
Tot ik — mijn lieve moeder vond,
Die zachtkens ligt to droomen.
Dan zong ik haar mijn avondlied :
« Vergeet ge uw kind, uw lievling niet ?
Ziet ge in den droom hem weder ?
0 moeder ! moeder ! zoo gij wist,
Hoe hij u mint, hoe hij u mist ! ))
En 'k boog mij zeegnend neder.
Ik kuste haar op iedre wang,
Ik kuste haar zoo teer en lang
Tot ze, uit den slaap gesprongen,
Mij aanzag met verrasten blik
En uitriep met een blijden schrik :
« Wel, zijt gij daar, mijn jongen ! ))

0A9
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'k Lei op haar schoot het hoofdje neer,
'k Zou haar vertellen, hoe ik leer
Uit stapels dikke boeken,
En zeker twintig vriendjes tel,
Maar immer, onder les of spel,
Lief moedertje blijf zoeken !
'k Zou haar herinnren aan dien dag,
Toen ik vooreerst haar wederzag, —
\Vat feestdag voor ons beiden I —
'k Zou kouten, tot ik gansch vergat
Dat ik geleende vleuglen had,
En nog eens weer moest scheiden !
J. J. L.

TEN KATE (1819-1889).

149. Over en Weder.
Als 't kindje in speelsche dartelheid
Zijn hoofdje heeft bezeerd en schreit,
Dan maakt een kus van moeders mond
Het lijdend plekje weer gezond.
Maar ook als in mistroostigheid
De moeder nederzit en schreit,
Dan maakt een kus van kindjes mond
Het lijdend herte weer gezond.
G. JONCKBLOET.
Volksalnzanak voor Nederlandsche Katholieken. Amsterdam , bij van
Langenhuysen, 1881.

15o. Brief van bedanking
over de troostvolle woorden die een vriend u schreef
bij uw moeders overlijden.
L.....
Beste Vriend Gustaaf,
Dank voor de opbeurende woorden, die uw goed hert u
ingaf !.. 0 Gustaaf, in zulke oogenblikken van droefheid en
lijden, doet toch een handdruk, een gemoedelijk woord van
eenen vriend zoo'n deugd !
Moeder is dan dood ! Haar zien en haar spreken, dat
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kunnen wij niet meer, doch haar gedenken, haar beminnen,
dat zullen wij haar ons leven lang doen, want hare beeltenis
zit te diep in onze ziel, onze liefde te diep in ons pert.
God zij gedankt, die nog in de enkele herinnering zelve aan
moeder zulke zoetheid heeft opgesloten I Nu begrijp ik waarom
moeder ons zoo dikwijls over hare moeder sprak !...
Herdenken !... Nooit kan ik u zeggen wat er in mij omging,
toen ik de eerste maal in moeders sterfkamer binnentrad na
de begrafenis. Mij docht dat ik moeder daar nog zag liggen
met den rozenkrans tusschen de waskleurige vingeren... Die
hand had mij zoo dikwijls den moederlijken zegen gegeven I
Wat zag haar aangezicht bleek ! wat was het ingevallen I
Het lijden en de dood hadden het zijne vorige levensfrischte
ontroofd, maar de leste trekken der moedergoedheid, neen,
Gustaaf, neen !... 0, moeder was zoo goed, zoo goed I
Gelukkige kinderen, die dat weken en begrijpen terwijl moeder
nog leeft !... En dan verbeeldde ik mij zelven, hoe het moest
gegaan zijn als moeder stierf, — want ik had het geluk niet
daarbij tegenwoordig te zijn ; — maar vader vertelde mij,
dat zij nog op mij had gepeisd, en ook mij had gezegend,
als broeder en zusters rond haar sterfbed weenend geknield
zaten, en zij hun met bevende hand het laatste kruisken gaf
en Gods zegen over hen afsmeekte. Droevige, doch tegelijk
volzalige herinnering !
Kwam ik in huis, ik zag hare plaats rond den heerd ;
zoo lange weken was zij daar dag op dag komen zitten !
Zij leed niet, zeide zij, zij was enkel onpasselijk. Eilaas !
de brave vrouw kon ons somwijlen toch niet verbergen,
hoe de pijn hare gelaatstrekken samenwrong. Maar moeder
wilde tusschen hare kinderen zijn, hen geleiden, hun wijzen
tot het leste toe wat zij doen moesten. En nu aan tafel
stond haar stoel ledig... ledig, gelijk heel het huishouden
ledig staat, waar moeder dood is. Ging ik in den hof, ik
zag daar bloemen die zij helpen planten had : zij had mij,
leeren de perkjes afzetten, want moeder beminde de bloemen,
en terwijl zij er dan aan werkte, wist zij altijd een gepast
lesken uit hun leven en kleuren te trekken.... 0 moeders,
weldaden, moeders raadgevingen, moeders leste woorden :
Mijn zoon, mijn zoon !...
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Ja, moeder, ik hoor uwe stem nog, die stem vol liefde,
gelijk ik nog altijd uw werken en zwoegen zie voor mijn
welzijn ! Dank, o moeder, dank ! God is u komen halen,
toen mijn verstand voor goed openging, en ik eenigszins de
grootheid begon te verstaan van uwe teedere bezorgdheid I
Dat zijn heilige wil geschiede ! Doch daarom acht ik mij
van dankbaarheid niet ontslagen. De mensch, Gustaaf, gij
hebt het mij zoo treffend herinnerd, sterft maar op aarde om
te verhuizen naar een ander vaderland.... 0, zoo troostend
is het geloof voor ons, Christenen ! Niet waar, Gustaaf, onze
gezamenlijke gebeden zullen moeder in de andere wereld
volgen ? Host onze dankbaarheid haar het geluk en de
gezondheid op aarde niet jonnen, zij zal heur daar het
hemelsch geluk verkrijgen voor alle eeuwigheid. Is immers
het gebed der dankbare kinderliefde en der toegenegen
vriendschap niet allerkrachtigst ? .... en mijn goed gedrag
ondertusschen, o moeder I zal getuigenis afleggen van mijne
rechtzinnige erkentenis.
Peis op ons dikwijls, Gustaaf ; vergeet moeder niet, en
zeker zal u niet vergeten
Uw dankbare maar diepbeproefde
JAKOB.

151. Moeder en Zoon.
LIEDJE VOOR DE PRIJSUITDEELING.

I.
Moeder, hebt gij niet vergeten
De eerste jaren van mijn jeugd,
Toen ik, op uw schoot gezeten,
Baadde in reine kindervreugd ?
Wiji uw oog op mij toen staarde,
Spraakt ge aan Jan en alleman :
« Is er fraaier kind op aarde ?
Daar ben ik de moeder van ! ))
Wie kan 't moederhert veranderen ?
Elke moeder mint haar zoon ;
Boven honderdduizend anderen
Vindt zij 't jongsken braaf en schoon !

R.EFREIN.
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Nerd op mij soms vader lastig,
Moeder diende ras voor schild,
En ik bleef bij haar standvastig
Totdat 't onweer was gestild.
« Zie de tranen op zijn wangen ! »
Sprak zij, staak uw kijven, man ;
Kunt gij beter kind verlangen ?
Daar ben ik de moeder van ! »
REFREIN. Wie kan enz.
3.
Moest ik later gaan studeeren
Talen, wiskunst en physiek,
Vader sprak : « Er valt to leeren ! ».
Moeder zei : « Maak u niet ziek ! ».
Komt ze in 't jaar de school bezoeken :
« Zie, » spreekt ze aan mijn meester dan
« Dood het schaap niet op die boeken ;
Daar ben ik de moeder van ! »
REFREIN. Wie kan enz.
4.
Heden, lang voor negen uren,
Trok zij hijgend naar 't lokaal,
Sprak aan magen, vrienden, buren,
Van haar zoontjes zegepraal.
Mag het zoontje huiswaarts keeren
Rijk bevracht met prijzen, dan
Spreekt zij fier : « Mevrouwen, IIeeren,
Daar ben ik de moeder van ! »
REFREIN. Wie kan enz.
5.
ik moeder dan niet minnen,
Als zij mij zoo teeder mint ?
Hoort... er klopt daar lets van binnen...
't Is het hertje van een kind.

Zou
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Ja, dat hert voelt moeders waarde,
En het roept tot alleman :
« Is er nog zoo 'n vrouw op de aarde ?
het zoontje van ! »
« Daar ben
REFREIN. Wie kan
TH. J. E. ROUCOURT.
ik

enz.

152. Mader en Zoon.
« Mijn jongen kent een taal of vier,
« Drukt dus op vierderlei manier
uit ! »
Maar, goede man,
kan.
De vraag is of hij
B. VAN MEURS.
(.< Gedachten

denken

Pepermuntjcs. Utrecht, bij de wed. van Rossum.

153. Brief van Sint-Niklaas (4).
Ten huize van onkel Jan, 's nachts 12 wren.

Brave kinderen !
Ik zit hier achter onkels lessenaar, en schrijf u met de
gauwte een woordeken, terwijl mijn ezel aan al het smakelijke
voeder smult dat gij voor hem in uw mandje gelegd hebt :
hooi, en brood, en spruitjes : spruitjes ook al I
(1) Bijna overal is het in onze streken de gewoonte, dat de kinderen,
des nachts voor Sint-Niklaas'feest (6 December) in de schouw, te huis of
bij familieleden, een korfje of eenen schoen zetten met voeder in voor
't peerd of den ezel van den vermaarden heilige : als de kinderen wijs
waren in 't jaar, dan wordt hun korfje met lekkere dingen gevuld door
Sint-Niklaas, zeggen ze, die langs de schouwen in de huizen rijdt ; zijn
ze stout geweest, dan ligt er eene roede. Elders wordt deze rol aan den
Greef (graaf) van Half-Vasten toegeschreven. — De H. Nikolaas bekwam
dien goeden naam van lieveling der kinderen, omdat hij eenen edelman,
met zijne drij dochters tot armoede vervallen, milddadig ter hulpe kwam,
door hem tot drij keeren, en telkens des nachts, eene beurs vol goud door
eene open venster toe to werpen ; den laatsten keer werd hij verrast
door den vader, die, hem bij het kleed grijpende en op zijne knieën vallende, uitriep : . 0 Nikolaas, dienaar Gods, waarom verbergt gij uwe weldaden ? ,, — . Dit werk van liefde, ” schrijft J. David, . ligt ten grond aan
het gebruik waar wij boven van spraken. Ei i geheel het kerkelijk jaar
is vol van zoete gebruiken, ontleend uit den geest van het Christendom,
of uit de voorbeelden der heiligen, maar altijd geschikt om het wankele
hert aan de deugd te klinken of het daartoe weder to brengen, en
derhalve den eerbied aller oprechte menschenvrienden overweerdig. ”
(Van de Beelden der liesligen, bl. 115).
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0, wat was ik gelukkig dat ik het op mijne beurt kost
vullen met alle lekkernij, want uwe engelbewaarders, en uwe
patronen ook, zijn in den hemel komen vertellen hoe braaf
gij zijt !... zoo braaf, dat de leden van uwe familie die nu
onze medegezellen zijn in 't paradijs, dat uwe grootvaders en
grootmoeders, en menonkels en matanten er fier over waren,
en dat ze weenden van blijdschap, en dat ze zeiden : « Och,
Sint Niklaas lief, geef nu toch wat lekkere dingen ! en aan
allemaal, tulle ! aan Godelieve, en Jan, en Alena, en Willem,
en Clotildis, en Herman, en Karel, en Lieven, en Wivina !
Neen, niemand vergeten ! En geene roede ! want — ge hoort
wel — tot eerie toe doen ze allemaal hun best om gehoorzaam te zijn, en nooit ruzie te maken ondereen, en vlijtig te
leeren in de school, en goed te werken te huis, en vooral
goed te bidden, en altijd bij brave kinderen te spelen, en
vader en moeder geerne te zien.... »
Zoo zeiden die gelukzalige leden uwer familie, kinderen
lief ; en daarom legde ik in 't mandje al wat er in kon.
Ik heb er voor elk van u twee sappige appelsienen laten
invallen, die nit den hof van den hemel komen. Voor
Wivientje zijn er drij, omdat ze de kleinste is, en dat ze zoo
weinig schreit, en dat ze nog geene tandjes heeft om iets
anders te knabbelen : appelsienen kan ze uitzuigen ; ik weet
nochtans niet of ze niet liever melksken heeft dan appelsienensap. Maar het ratteken ziet nu toch mijnen goeden wil.
Voor ieder van u is er ook een fraai korfje in chocolaad.
Ge moet die korfkens eenen heelen tijd bewaren, en dan
moogt ge den chocolaad opeten, maar niet al dat geverfd
suikergoed.
Voorts heb ik nog 't een en 't ander uit de chocolaadbakkerij van den hemel geslodderd, onder andere een wagensken
voor Karel en een peerdeken voor Lieven. Ge kunt niet
gelooven wat plezier wij hebben, als wij, van achter een
wolksken heel hoog in de lucht, nazien hoe schoon die twee
kleine broerkens meteenspelen !
Maar, liefste kinderen, ik blijf hier zitten schrijven, omdat
ik u zoo geerne zie ; en ik moet nog in zooveel huizen zijn,
om er ook wat lekkeren kost te brengen als men er braaf
is, of eene lange leelijke roede, als de kinderen stout zijn.
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Gij hebt veel komplimenten van ons allemaal in den hemel.
Blijft wel braaf, kinderen lief, blijft wel braaf ! Zoo zult gij
altijd gelukkig zijn hier en hiernamaals, en 't geluk uitmaken
van uwe ouders. 0, die goede vader, die goede moeder I die
niet peizen dan op het welzijn hunner kinderen, die altijd
zorgen en werken, zelfs ook nog wanneer gij, zooals op dezen
oogenblik, gelijk mollekens in uwe beddekens warm en zacht
ligt te slapen I
Ontvangt de bisschoppelijke benedictie van
den vriend der deugdzame kinderen,
SINT NIKLAAS.

P. S. (1) Luistert eens ! Nu heb ik u nog vergeten te
bedanken voor mijnen ezel. Wat hebt gij er wel voor gezorgd !
Ik wist niet dat die goede beest ook spruitjes mocht ; maar
zij zijn zeker zoo malsch als boter, want hij heeft er aan
gesmuld, dat hij nu nog lekkebaardt.
Zoodus de vriendelijkste groetenissen van ons allegaar, en
dat ge moogt opgroeien in jaren en wijsheid, gelijk Jezus,
om dan ook later met Hem en ons samen te zijn, waar het
zoo schoon is, o zoo schoon en zoo goed !
Dag, lieve kinderen !

Dezelfde als hierboven,
S. N.

154. « In een Hoekske met een Boekske ». (2)

« In een hoekske
Met een boekske. »
Vrome Thomas, ja, 't is waar,
Niets ter wereld gaat daar boven I
'k Wilde 't vroeger niet gelooven,
't Klonk me in 't eerst zoo zonderbaar,
In een hoekske met een boekske !
(1) P. S. is eene verkorting voor 't Latijnsche postscriptum, naschrift.
— (2) Spreuk van Thomas a Kempis (zie hooger bl. 8, in nota).

Bloeml. 1°' Deel. 14.
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'k Dacht : voor lieden
Die ontvlieden
De aarde, of wel die de aarde ontvliedt,
Voor de vreeslijk serieuzen
En voor de ijslijk wijze neuzen
Geldt de spreuk (mij geldt ze niet) ;
In een hoekske met een boekske.
'k Ben niet oud nog,
'k Ben niet koud nog
Voor de vriendschap, voor plezier ;
'k Heb geen afkeer nog van 't leven,
'k Ben dezelfde nog gebleven.
En toch zit ik 't liefste hier :
In mijn hoekske met een boekske.
'k Heb der landen
Lustwaranden
Rondgewandeld — God, hoe schoon 1
'k Mocht door vorstelijke zalen
In verrukking ommedwalen ;
Maar niets haalt er bij mijn woon :
In een hoekske met een boekske.
Al dat sarren,
Harrewarren
Met de pen en met den mond,
Komt mij hier in 't hoofd niet wormen (I) ;
Hoe 't uit 's werelds hoek mag stormen,
Hier is 't rustig in het rond,
In mijn hoekske met een boekske.
'k Zit zoo rustig,
'k Zit zoo lustig !
Niets wat mij den geest verstoor'
'k Hoor het kachelvuurtje knorren,
'k Hoor het gas (2) door 't bekje snorren ;
Dat is alles wat ik hoor
In mijn hoekske met een boekske.
(1) Als een worm wriemelen, nestelen. — (2) In Vlaamsch-Belgid is
gas (Fr. gaz) m.
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Zie de sterre
Blinkt van verre
In het avondblauw alleen ;
Niet alleen mag iemand heeten
Stil en eenzaam neergezeten
(Sprak een wijze van Atheen)
Met een boeksken in een hoekske
Vele vrienden
Kan men vinden ;
Maar een vriend die door zijn kout
U niet vleit, u niet beleedigt,
Maar en geest en hert bevredigt,
Zulk een vriend, meer weerd dan goud,.
Is een boeksken in een hoekske.
Zoo ik mat ben,
Werkens zat ben (I),
Val ik neder in mijn hoek,
En na weinig oogenblikken
Van verpoozen, van verkwikken,
Kom ik weder flink en kloek
Uit mijn hoekske met een boekske..
Velen willen
Zorgen stillen,
Door gedruis, uithuizigheid ;
Velen willen zich verpoozen,
En ach, zij verroekeloozen
Wat daar binnen ligt bereid
In een hoekske met een boekske.
Binnen, vrienden,
Kunt ge vinden
Wat daar buiten niets u gaf.
0 beproeft het eens, gij alien 1
't Proefje kan niet moeilijk vallen
Zondert u een uurtjen of
In een hoekske met een boekske.
B. VAN MEURS.
Rijm en tang. Zesde druk. Utrecht, wed. van Rossum.
)1) Zat : genoeg (Latijn : sat), verzadigd, moede, dronken. (Vergelijk met
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155. De oude en nieuwe Talen.
De Grieksche taal is te recht beroemd om haren rijkdom,
hare buigzaamheid en vloeibaarheid : de Romeinsche, ofschoon
minder buigzaam, om hare deftigheid, kracht en verhevenheid.
Beide kenmerken zich door de juiste bepaling van de maat
der lettergrepen, door het volklinkende der woorden, door
de aangename verscheidenheid van kianken, uitgangen en
buigingen, welke de verschillige betrekking der woorden,
hoezeer van elkander gescheiden, zonder dubbelzinnigheid
aanduiden ; terwip de vrijheid van omzetting, om het hoofdonderwerp der rede te plaatsen, waar het den meesten indruk
maken of de welluidenheid het meest vervorderen kan, wel
wonder de grootste voordeelen gerekend mag worden.
Te dien aanzien hebben de nieuwe volken minder stof tot
roem. Zij gevoelen zich alle bezwaard door den langwijligen
nasleep van voorzetsels en hulpwoorden, en hebben eene meer
of min bepaalde woordschikking, welke of in het geheel niet,
of slechts ten deele, omzettingen gedoogt. Daarentegen kan
het ook niet ontkend worden, dat juist daardoor die talen
in eenvoudigheid, gemakkelijkheid, duidelijkheid en nauwkeurigheid gewonnen hebben inderdaad groote onschatbare
voordeelen, welke, vooral bij de mondelijke voordracht, in
het oog vallen. Ook heeft er tusschen die zelfde talen een
aanmerkelijk verschil plaats. Of roemt men niet de Spaansche
taal om hare deftigheid, de Italiaansche om hare meerdere
losheid en welluidendheid, de Fransche om hare sierlijkheid,
de Duitsche en Engelsche om haren rijkdom ?
En wie, die onze moedertaal kent, zal Naar zijne schatting
onthouden ! Zij is edel, deftig, gespierd, juist en nauwkeurig,
en weet de denkbeelden, met hunne fijnste schakeeringen, eigenaardig uit te drukken. Zij is rijk, rijker wellicht dan eenige
andere levende taal, in oorspronkelijke, keurige, veelbeteekende,
sierlijke en schilderachtige uitdrukkingen of zegswijzen, welke
ter verfraaiing en verheffing eener rede zooveel bijdragen ;
terwij1 zij haren rijkdom, door middel van samenkoppeling,
het Fr. saoal of soal, van 't Lat. satullus, verkleinw. van satur, verzadigd).
Als de muis zat is, dan is bet meel bitter, schrijft A. Poirters (Het
Masker van de Wereld).
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onbepaald uitbreidt. Zij vergunt, boven de meeste nieuwere
talen, vrijheid tot omzetting, waardoor zij den schrijver en
den redenaar zeer te stade komt, om zijne gedachten op het
levendigste en treffendste kunnen voor te dragen. Met een woord,
zij bewijst, bij het behandelen van allerlei onderwerpen, vooral
waar het op deftigheid, bondigheid en nadruk aankomt, den
gewichtigsten diens t.
Daarom, o edele jongelieden ! moed gevat ! Ook de ouden
hebben zich den zwaarsten arbeid getroost. Treedt, op het
voetspoor van die doorluchtige voorgangers, onbeschroomd de
loopbaan binnen, aan wier einde de lauwerkrans zich vertoont !
« Het is een edele wedstrijd » zegt Longinus (1), « met de
grootste vernuften om de kroon der overwinning te kampen,
en zelfs niet schandelijk, zoo men in dien strijd voor hen
moet wijken. »
J. M. SCHRANT (1783-1866).

156. Eeuwigheid.
(LEGENDE).

Eens leefde in ons herbergzaam Noord
Een monnik, die er de ijdelheden
Der aarde ontvlucht was in gebeden
En de overpeinzing van Gods Woord.
Zijn hart was vroom, zijn geest verheven ;
De diepte van het menschlijk leven
Bezat voor hem geen raadslen meer ;
Hij las de wondren van den Heer,
Die op do bloemen staan geschreven ;
Hij wist, hoe ginds de starren zweven
Op vaste maat, in eigen sfeer ;
Hij kende wat de golven z•ngen,
Wat fluistrend wandelt door 't geblaârt ,
En al de stemmen dezer aard',
Haar duizend talen, duizend tongen.
De kennis laaft, maar lescht geen dorst :
Hem werd ze een vuurvlam in de borst.
(I) Grieksche schrijver der 3' eeuw (I . in 273), vooral vermaard door
zijn werk rispi i54icrovg of Over het Verhevene.
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De vleuglen altijd uitgeslagen,
Tracht eens de moedigste aadlaarsgeest
Vergeefs een hooger vlucht to wages ;
En eindlijk rijzen zulke vragen,
Waarop geen stervling 't antwoord leest.
Dat deed hem de onrustvolle dagen
Verslijten in onvruchtbre smart ;
Dat deed hem 't bloed door de aadren woelen,
En al de bitterheid gevoelen
Van d'oorlog tusschen hoofd en hart.

Eens, bij het vroege morgengloren,
Verlaat hij de enge kloostercel,
In mijmring en gebed verloren.
De lente wierp, in dartel spel,
Haar stralen, die als zilver gloeiden,
Op 't spiegelglad der waterwel,
En al de groehe boomen bloeiden.
Hij buigt de knie6n voor den Heer,
En spreekt « Almachtig Hemelvader !
Nu lacht uw lieve lente weer ;
Dan treedt de vruchtbre zomer nader ;
En eindlijk &aalt de winter neer ;
Zoo wisselt alles, keer op keer :
De sneeuw des velds, het blad der boomen,
De herfst der jaren, 't groen der jeugd,
De traan der smart, de lach der vreugd,
En wat we ons minst verganklijk droomen !
Ja, weldra.... en de zon verschiet,
De heemlen vallen, die gij welfde, —
Uwe eeuwigheid slechts wisselt niet ;
Zij blijft een eindeloos dezelfde !...
O afgrond, waar ik nederstort
Wie redt me, eer ik vernietigd word' ?
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Zoo peinzend dwaalt hij voort door 't woud.
Het blinkend groen is pas bedauwd :
Hij ziet het niet. De koeltjes zwerven
Op lauwe wiekjes rond hem heen :
Hij voelt het niet, — hij peinst alleen :
u Ja, Heere, gaarne wilde ik sterven,
Zoo 'k vOOr mijn uiterst ademtocht
Maar eens die hooge gunst verwerven,
Uwe eeuwigheid begrijpen mocht !
0, zoet moet uwe aanschouwing wezen...
Maar ! eeuwig, zonder onnnekeer, —
Wie onzer, die uit slijk verrezen,
Verdraagt dit denkbeeld, Hemelheer ?
Dat stilstaand uurwerk onzer jaren ?
Dat eenig, nimmer eindend staren
Op een, onwrikbaar middenpunt
Des Levens, dat geen zijblik gunt ?
Een meer, dat, strandloos, ongemeten,
Geen rimpel plooit, geen zuchtje kust,
Een maatlooze, ongeschalmde keten,
Waar nimmer de arbeid en de rust,
De schaiiw en 't licht, 't verlies en 't vinden,
Zich wisslend aan elkander binden ? »
En altijd verder dwaalt hij voort.
Nu schijnt hij 't oord
Niet meer to kennen ;
Zie ! 't woud schudt vreemder bladerdos !
De wilde dennen
Herschiepen zich ten myrthenbosch (1) !
Daar ruischen Idumeesche (2) palmen !
Een waterval stroomt,
Met zangrige halmen
En rozen omzoomd.
De monnik blikt rond zich, verbaasd en beschroomd :
ZOO schoon had zich de aarde geen' hemel gedroomd !
Maar hoor ! wat smeltende orgelgalmen !
(1) Myrthe of mirt, altijd groene heester. — (2) Idumea is een klein
land ten Z. 0. van Palestina.
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Wat zielverrukkende englenwijs !
Daar wiegelt, half door 't loof verborgen,
Met veedren, blinkende als de morgen,
Het vogeltje van 't Paradijs !
Eerst is zijn lied een teedertreurend klagen !
't Heeft, smeltend zoet, in iedren toon een traan ;
't Schijnt weemoedvol een heil terug to vragen,
fie vroeg, helaas ! en sporeloos vergaan.
Maar — dan klinkt het weer daar tusschen
Naamloos zalig, hemelzoet :
Zoeter dan een lentegroet,
Zaliger dan moederkussen :
't Is als spreekt zijn juichgeschal
Van een naadrende viktorie,
Van eene onvergankbre glorie,
Van eene eindelooze weelde, die de schepping smaken zal.
En zwijgend, met verbleekte wangen,
Verrukt, tot schreiens aangedaan,
Blijft daar de monnik luistrend staan,
In bitterzoet en smachtend zielsverlangen.
Maar weldra vloeit geen traandrop neer :
Hij heeft geene aardsche tranen meer.
Al blanker golft de waterval,
Of hij tot licht versmelten zal.
Al levender, al frisscher stroomt
De balsemgeur door 't palmgeboomt' ;
Al roerender, al luider klinkt
De zangstem, die zijn ziel doordringt,
Die haar een toekomst hopen doet
Van eenig, eeuwig blijvend goed.
Hij roert zich niet, hij blikt omhoog :
Zijn ziel, zijn hart wordt oor en oog.
Maar eindlijk rees 't genot ten top ;
Hij waakt uit zijn verrukking op
De ontroerde geest herneemt zijn krachten
« Genoeg ! reeds droomde ik uren lang
Bij 't luistren naar dien tooverzang !
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De weg is ver, de broeders wachten :
Naar 't klooster heen I
Weer zal de vogel morgen zingen :
Dan keere ik met verhaaste schreen,
En juich en ween,
En smaak dezelfde zegeningen ! »
In zoete erinnring (1) treedt hij voort,
En weldra weer herkent hij 't oord :
De trotsche palmen zijn verwisseld
Voor 't onbehaaglijk dennenhout,
Waar hem de braambes tegenblauwt,
En 't schuchter hagedisje ritselt.
Nu is hij aan den rand van 't woud....
Het beekje deelt, in d'eigen vrede,
Heur zoomen de oude kusjes mede ;
De heuvlen zijn dezelfde nog :
Maar ginder... is het zinsbedrog ?
Of zijn die oude kloostermuren
Veranderd in zoo luttele urea ?
Daar rijst een torenspits omhoog,
Daar scheemren daken, — maar kan 't wezen ?
Waar 's morgens dak noch toren rezen !
De vensters weemlen voor zijn oog,
De hemel draait. Hij voelt de droppen
Van 't angstzweet koud op 't voorhoofd staan,
Hij roept Marie (2) om bijstand aan,
En siddrend waagt hij 't aan to kloppen.
4, k,
Een vreemdling opent. Nieuwe schrik I
Hij staat omringd van aangezichten,
Die spraakloos d'onbekenden blik
Doordringend op den zijnen richten.
Hij droomt, hij ielt (3) : dat is een strik
(I) Voor de maat, in ate6 van herinnering. — (2) Voor de maat, in
ste6 van Maria, de H. Maagd. — (3) Mt. Zoo ook bie en bij, iever en
ijver, enz.
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Des boozen, die zijn ziel wil rooven !
Hij dringt vooruit, hij vliegt naar boven,
Hij wil de rust, hij zoekt zijn cel ; —
Maar eensklaps houdt een muur hem tegen.
Hij tast... neen, 't is geen tooverspel !
De steen weerstaat, — geen vlammen stegen.
Hij wendt zich om ; verbaasd en schuw
Waagt zich de monnikschare nader.
« Waar is Johannes ? » vraagt hij nu :
Waar is de Prior ?... Grijze vader
Johannes, wat verbergt gij u ? » —
« Johannes ? Geen der kloosterlingen
Die dus bij ons geheeten werd :
Des Priors naam is Adalbert.
Maar d, wat deed u binnendringen ?
Gij schijnt hier even goed als wij
Met kronkeltrap en zuilenrij
Vertrouwd te wezen !...
Wie zijt ge ? Ik zag u nooit voor dezen ? » -« Gij zaagt mij nooit ? gij kent mij niet ?
Toch was het straks, dees uchtend, heden,
Dat ik uw kloosterpoort verliet,
En 't dennenwoud ben ingetreden !
't Is Bruno, dien gij voor u ziet 1 » —
Daar heft er een met zilvren haren
Verbaasd zijn stemme op : « Bruno ? gij ?
Die leefde hier voor duizend jaren !

Een oud fransijn (1) verhaalde 't mij. —
Zijn wieg stond waar de oranjes groenen,
In 't land der weelde, 't brandend Zuid ;
Hij wilde zich met God verzoenen,
En koos dit eenzaam klooster uit.
Hij wist, wat elke bloem beduidt,
(1) Perkament. Een fransijn is eigenlijk een perkament, gemeenlijk
groen, vol kleine gaatjes, die de teekening afbeelden door de kantwerksters na te maken. Z. Westvl. Idioticon van DE Bo. KILIAAN noemt
het Fransche huid van schapen en andere dieren (membrana Francica
seu Gallica), toebereid om er op te schrijven.

— 219 —
En hoe daar ginds de starren zweven ;
Hij was een lievling van den Heer.
Eens heeft hij zich naar 't woud begeven,
En sedert zag hem niemand weer :
Mocht gij diezelfde Bruno wezen,
Zie, alles wisselt, alles vliedt ;
Maar eeuwig zij Gods naam geprezen :
—
Gods liefde alleen veroudert niet

En Bruno vouwt de handen samen :
« Woudt gij den twijfelaar beschamen ?
Wat zijt gij naamloos goed, o God !
1k beefde voor de heilgedachte,
Dat mij een eeuwig zielsgenot,
Uwe eindelooze aanschouwing wachtte !
Nu heb ik duizend jaren lang
Geluisterd naar den tooverzang
Eens vogels uit uw hemelsch Eden,
Die toch alleen maar 't voorspel gaf,
De profetie der heerlijkheden,
Die ons verwachten over 't graf !
En al die duizend lange jaren
Zijn als een uur voorbij gevaren ; —
Hoe zal het dan wel zijn, o Heer I
Als uw verloste meer en meer
Het ruischen hoort van uw nabijheid,
En eindlijk, badende in het licht
Dat afstraalt van uw aangezicht,
Zich zelv' ontzinkt van englenblijheid !...
0 eeuwigheid ! 0 hoogste goed
Wat is reeds hier uw voorsmaak zoet,
En hoe begrijplijk zijt gij 't harte ! —
Zoo vliedt dan, onrust, die mij blaakt,
Gij hoop en twijfel, vreeze en smarte !
Of heb ik niet vooruit gesmaakt ?...
Terug tot u, gij palmentwijgen !
Gij vogel met uw hemelsch lied I
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Totdat gij mij uw vleuglen biedt,
Om tot de aanschouwing op te stijgen ! » —
Hij spreekt ! — en zie ! zijn blos verbleekt,
Zijn handen zinken, als hij spreekt.
Hij wil vooruit, — zijn knieen knikken ;
Nog slaat hij de oogen rond zich heen !
Daar rijst een newel voor zijn blikken,
En 't stervend hulsel stort ineen.
Maar eer de ziel van 't lichaam scheidt,
Doet hij nog luid voor aller ooren
Zijn eerste hallelujah hooren :
« Zij mij gegroet, gij Eeuwigheid ! »
JA, WEL IS DAAR VIDOR 'T VOLK DES IIEEREN
EEN HEILGE SABBATH WEGGELEID,
DIE NOOIT ZAL ENDEN, NOOIT VERKEEREN. (1)
J. J. L. TEN KATE (1819-1889).
Legenden en Mengelpoezije Monnikendam, bij van Marie, 184t3.

157. Marteling van St. Eustachius,
zijne vrouw en twee zonen.
VOOr zijn doopsel droeg de H. Eustachius, wiens feestdag voorkomt
op den 19 September, den naam van Placidus. Hij was overste der ruiterbenden onder de keizers Trajaan en Hadriaan, in het begin der 2' eeuw.
Zijne vrouw heette Tatiana, na heur doopsel Theopista, en schonk hem
twee zonen, Agapius en Theopistus. Ten gevolge van een voorval op de
jacht, bekeerde zich Placidus met zijn gezin tot het Christen geloof. God
zond hem echter harde beproevingen over. Gelijk weleer Job, ward
Placidus beroofd van have en goed, zelfs van vrouw en kinderen, en
moest toen als daglooner door veldarbeid den kost verdienen. Ondertusschen borst een ooriog uit tegen de Perzen. Trajaan deed alsdan den
ouden veldoverste opzoeken en zette hem aan het hoofd van het leger.
Placidus behaalde eene schitterende overwinning, vond zijne twee zonen
en zijne vrouw weder, en toog dan naar Rome terug, waar Hadriaan
was keizer geworden. In triomftocht reed nu de grijze Christen veidheer
de Hoofdstad binnen, maar weigerende aan Jupiter het gewone dankoffer op te dragen, werd hij, na vergeefsche beloften en bedreigingen
van Hadriaan, met zijn gezin veroordeeld, om 's anderendaags voor de
wilde dieren in 't amphitheater geworpen te worden. Daarop gaat het
verhaal voort :
(1) Z. daarover : Geschiedenis der Benediktijner-abdij van Affligem, door
dom Bernard. Gent, bij Siffer, 1890; bl. 47. Die zonderlinge gebeurtenis,
zoo meent de beroemde Cornelius a Lapide, vies voor te Affiigem.
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In den ochtend van den 20sten September des jaars 120
na Christus, stormde het yolk van Rome met duizendtallen
naar het Coliseum. 't Was bekend, dat de keizer het doodvonnis tegen de gehate Christenen had uitgesproken, en men
beloofde zich een schouwspel als in lange niet was opgevoerd.
Het reuzengebouw kon de tienduizenden niet bevatten, die
hunkerden naar het bloed van de vijanden der goden, en
luide riepen om de prooi, die hun was toegezegd. Eindelijk
werd de komst des keizers gemeld, en op hetzelfde oogenblik verstomden alle stemmen, en blikten aller oogen naar
den Esquilijnschen (1) ingang, die den keizer en zijn gevolg
was voorbehoudeA. Zoodra de vorst het amphitheater binnentrad, verhieven zich alien van hunne zitplaatsen ; de lictoren
deden hunne bijlen nederdalen, de senatoren en Vestaalsche
maagden bogen diep ter aarde, en van alle kanten en van
onsterflijke
alle zitrijen donderde de groet « Groote
goddelijke 1 »
Hij droeg een ivoren schepter, waarop een gouden adelaar
zat, in de handen, en werd gevolgd van eenen slaaf, die
eene kroon van het fijnste goud, met edelgesteenten versierd,
boven zijn hoofd hield. Zoodra hij gezeten was, schetterde
de trompet, die stilte beval en den aan yang der spelen aankondigde, en de keizer gaf last Placidus met zijn gezin voor
de wilde dieren te werpen.
Geboeid betraden zij de arena (2), zwijgend en in gebed
verzonken. De hoofdman der spelen vermaande hen opnieuw
den goden te offeren ; doch zij weigerden.
Toen gaf hij den wachters het teeken om eenige wilde
dieren los te laten. Doodsche stilte heerschte onder de duizenden en ook op de arena. De martelaars sidderden niet,
smeekten niet om genade, namen geen hartverscheurend
afscheid van elkander ; neen, zij lagen rustig en stil op de
knieen en wachtten met bedaarden moed en edele majesteit
het verschrikkelijk oogenblik af. De ijzeren deuren der onderaardsche holen knarsten in hare hengsels, en twee leeuwen
en vier beren stormden de arena op.
(1) Kant van den Esquilijn, eenen der heuvelen waar Rome op gebouwd
werd. — (2) Arena : 1. Zand. 2. Middengedeelte van het amphitheater,
waar gestreden werd.

222 Maar de dieren deden den martelaren geen leed ; zij
sprongen om hen heen, en een leeuw legde zich ter aarde
en schoof zijnen kop onder de voeten van Placidus. De grijze
veldheer hief zich op, nam zijne vrouw bij de hand en stond
te midden zijner zonen, met den voet op den kop van den
leeuw, God lovende en prijzende, maar tevens smeekende,
dat de kroon der martelaren hun niet zou ontnomen worden.
Treffend schouwspel, voorwaar ! prachtig tooneel, het kunstpenseel des schilders en den vaardigen beitel des beeldhouwers
waardig !...
— « Hitst de dieren aan », donderde de keizer woedend
den wachters toe ; « prikkelt ze, slaat ze ! »
En dezelfde kreet ging op van de senatoren en Vestaalsche
maagden, zoowel als van het yolk op de bovenste zitrijen ;
maar de dieren keerden zich woedend tegen de wachters en
wandelden rustig over de arena. Men liet andere dieren los :
maar deze dienden alleen om de zegepraal der Christenen
nog heerlijker te maken, want zij kwispelden rondom den
grijzen veldheer en lekten hem de voeten.
De schaamte en woede van Hadriaan gingen tot razernij
over ; hij verliet het amphitheater en gebood, dat men
Placidus en zijn gezin in den metalen os zou sluiten en
door een langzaam vuur doen sterven. Deze was de gruwzaamste dood, ter foltering der Christenen uitgedacht. 't Was
een metalen gevaarte, dat den vorm had van eenen os en
vele personen in zijn binnenste kon bevatten ; daaronder
werd een langzaam vuur gestookt, waardoor het heet en
eindelijk gloeiend werd, en den martelaren den wreedsten
folterdood langzaam deed sterven.
In dit marteltuig gewonnen Placidus en zijn gezin de
martelkroon. De God der Christenen wilde echter toonen,
dat niet het bevel des keizers, noch de gloeiende hitte van
den metalen os, maar alleen zijn almachtige evil den dood
zijner dienaren had verwekt ; immers drie dagen later werd
het foltertuig in tegenwoordigheid des keizers geopend, en
geen spoor van vuur of brand was aan de lijken te ontdekken. De gemartelden schenen in diepen slaap te zijn
verzonken, en vervulden de lucht met een welriekenden
geur. Vele dagen bleven hunne lijken op de bloote aarde
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liggen, de gansche stad liep uit om het wonder te zien,
vele Heidenen zwoeren hunne goden af. De Christenen
hebben later hunne overblijfselen met den metalen os heimelijk
weggevoerd en begraven ; en reeds in de eerste dagen na
de vervolging der Kerk verhief zich eene schoone basiliek
op het graf der martelaren.
J. J. VAN DER HORST (1822-1889).
De Martelaren van het Coliseum. Leiden, bij J. W. van Leeuwen, 1S76,

158. Cesars zegepralen en dood.
Cesar had al zijne vijanden verslagen en kwam eindelijk
naar Rome, om de vruchten van zoo veel arbeids en van
zoo veel overwinningen in te zamelen. De grootste eer die
een Romeinschen krijgsoverste kon te beurt vallen, was de
Triomf of Zegepraal. Deze eer werd hem door den Senaat,
die het nu, gelijk meestal gebeurt, met den sterkste hield,
eenpariglijk toegewezen ; doch dit was niet genoeg : men
besloot dat er gedurende veertig dagen openbare feesten
zouden gevierd worden, en dat de praalwagen des krijgshelds op den dag van zijnen triomf getrokken zou worden door
vier sneeuwwitte peerden, gelijk de wagens van Jupiter en
van Apollo (1) ; het dictatorschap of opperbevel werd hem
voor tien jaren opgedragen ; eindelijk, zijn standbeeld zou op
eenen triomfwagen in het Capitolium (2), recht over dat van
Jupiter, opgericht worden, met den wereldbol aan zijne
voeten, en voor opschrift dragende : AAN CESAR, HALVEN GOD
Nooit in de wereld had men iets gezien, dat vergelijkbaar
was aan den luister van Cesars zegepraal, die niet Bens,
maar tot viermaal toe, met eenige dagen tusschenruimte,
gevierd werd. De eerste reize triomfeerde hij over Gallie ;
deze zegepraal was de prachtigste van alle : de wagen,
die maar eons dienen moest, was gemaakt van een kostbaar
en zeldzaam hout dat tegen het goud opgewogen, ja nog
duurder zelfs betaald werd. Voorop stapten de koningen en
(1) Volgens de Mythologie of Fabelkunde was Jupiter de varier en
ineester der goden ; Apollo, zijn zoon, was de god der poezie en der
kunsten, des dags en der zon, en in deze laatste hoedanigheid Met hij
ook Phebus. — Capitolium of Kapitool was eene sterke burg in 11:,t
oude Rome.
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veldoversten der verschillende overwonnen natien ; zij waren
ontelbare menigte Romeinsche burgers,
geladen met den buit der onderworpen vijanden ; eenige
droegen gouden beelden vertoonende den Rijn, de Rhone,
den Oceaan geketend en verslaafd ; schilderijen waarop de
namen van drijhonderd veroverde volken, achthonderd ingenomen steden en het getal der gesneuvelde vijanden, begroot
op een millioen menschen, uitgedrukt waren ; nog andere
droegen achttienhonderd twee en twintig gouden kronen,
wegende te zamen 20,000 pond ; dit waren geschenken van
overwonnen vorsten en steden ; andere wederom droegen
korven met geld en zilverwerk, geschat op 65,000 talenten of
ruim 175 milloenen frank. De zegepraler, met eene lauwerkroon op het hoofd en den triomfmantel op de schouderen,
gevolgd van zijne bloedverwanten, van zijne vrienden en
eindelijk van zijne overwinnende legioenen, werd, door de
bijzonderste straten van Rome, onder het vreugdejuich der
menigte en het geschal der trompetten, geleid naar het
Capitolium of den tempel van Jupiter, alwaar eene offerande
gepleegd moest worden. Daar de praaltrein eerst laat in den
avond ter bestemde plaats aankomen zou, had men zich
voorzien van duizenden fakkels in rijke luchters opgestoken
en gedragen door veertig olifanten, welke van wederzijde den
stoet vergezelden. Zoo bereikte men eindelijk den afgodstempel, alwaar twee blanke stieren geslacht werden, en na
eenige andere plechtigheden, eindigde het feest met gastmalen, schouwspelen, volksvermaken, geldgiften aan de soldaten, en dit alles zoodanig in 't groot, dat wij er ons geen
denkbeeld kunnen van maken.
Zoo luisterrijk was de eerste triomf van Julius Cesar. De
tweede, derde en vierde waren insgelijks overprachtig ; de
praalwagens werden telkens vernieuwd en de rijkste stoffen
die men vinden kon, acanthushout, schildpadschelp, elpenbeen, werden daar beurtelings voor gebruikt. Zelfs het jaar
daarna, wanneer Cesar voor de vijfde maal zegepraalde, was
de wagen en alles wat tot den toestel behoorde, uit touter
zilver gesmeed. Niets was te kostbaar om Cesar te vereeren ;
niets te schitterend om den roem van den krijgsheld op te
helderen. Grooten en kleinen Bogen voor hem de knieen ;
voorgegaan van eene
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de Senaat verhief hem tot in de wolken, gaf hem het
bewind van al de Romeinsche legers met den titel van Keizer
en van Dictator zijn leven gedurende, droeg hem den eernaam op van Vader des Vaderlands, en gaf, tot eeuwige gedachtenis
van den grooten man, zijnen naam aan de zevende maand
des jaars, gelijk het op den huidigen dag nog gepleegd wordt.
Nu was Cesars eerzucht verzadigd ; nu was hij meester
van het Roomsche rijk en derhalve van de gansche wereld ;
nu werd hij als eene godheid geeerd en zag zijn standbeeld
pralen bij dat van den dondergod. Zijne vorige vijanden
moesten hem liefhebben, want hij had alles vergeven en
vergeten ; het y olk en de soldaten moesten hem aanbidden,
want hij had hen overladen met giften ; wachten of lijftrawanten had hij niet noodig, want hij heerschte in al de
herten. — Cesar meende het zoo, en smaakte eindelijk het
geluk dat hij altijd betracht had ; toen hij, den i5 Meert
van het jaar 44 vOOr 's Heilands geboorte, in den vollen
Raad op de jammerlijkste wijze vermoord werd. Eene samenzwering was tegen hem gesmeed ; weerstand bieden was
onmogelijk : hij wond zich het hoofd in zijnen tabbaard,
sloot de oogen dicht, viel, vOOr het standbeeld van Pompeius,
doorboord van drie- en twintig dolksteken, en versmachtte
in zijn bloed.
Zoodanig was het einde van dien heerschzuchtigen mensch,
die geheel zijn leven had opgeofferd aan den ijdelen roem.
Niet tevreden met den rang die hem door geboorte en door
zijne hooge bekwaamheden verzekerd was, wilde hij den
oppersten trap bereiken, en al zijne medeburgers aan zijne
voeten zien. Zijn wensch wordt volbracht ; maar nauwelijks
heeft hij den vorstelijken zetel beklommen, of een moordpriem stort hem daar af, en verandert op eenen oogenblik
den trotschen praal der aardsche grootheid in het afgrijselijk
schouwspel van een bloedbad !
Zoo eindigt veelal de eerzucht, hetzij in 't groot of in
't klein : zij, afgod van zich zelve, offert alles op aan hare
verheffing, en wordt ten laatste dikwijls geslacht op haar
eigen altaar.
J. DAVID (1801-1866).
V aderlandsche Historie, 1° deel, 8° hoordstuk.
Bloeml. 1' , Deel. 15.
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159. Het Penningsken der Weduwe (1).
Al wanklend kwam zij aangetreden,
De zwakke vrouw, wier minnend hart
Nog bloedde van de versche smart ;
Want ach, het was zoo kort geleden
Sinds haar een trouwe gade ontviel,
De vreugd eens der gebogen ziel,
Met wien ze, ootmoedig en tevreden,
Het zuur verdiend, maar daaglijksch brood,
Gekruid door lofzang en gebeden,
In vroomheid, liefde en vree genoot.
En nu ? die staf en steun in 't leven,
Haar alles was haar zijde ontroofd,
Haar was alleen de zorg gebleven
En biddend boog de vrome 't hoofd.
Want zwijgend in Zijn welbehagen,
Die kracht geeft om zijn last te dragen,
Bleef haar te midden van dien roues,
Een burg, een tent van schailwrijk loover,
Een schat, een heilig erfdeel over....
't Was Isrels God, Jehovah's trouw.
0 wel haar, wie Uw liefde sterkte,
Gij Man der weduw, vriendlijk God I
Die wondren in haar ziele werkte,
Bij al den weedom van haar lot.
Tot U rees in uw tempelhoven,
Haar nooddruft brengende U ter eer,
Het loflied van haar ziel naar boven :
» Hoe lieflijk is Uw woning, Heer ! »
Want zij was een dier warmbezielden,
Dier heilgen uit den ouden stam,
Die voor hun God Jehovah knielden
in 't heilgeloof van Abraham !
(1) Marc. Xii ; 41 - 44.
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Ook nu had ze in den heilgen tempel
Weer troost gezocht, bij 't koestrend licht
Van 's Heeren lieflijk aangezicht ;
Slechts bij 't verlaten van zijn drempel
Bleef nog een dierbre liefdeplicht : —
En zie, met neergeslagen oogen,
Beschaamd, verlegen, 't hoofd gebogen
VOOr Hem, die al haar nooden wist,
Wierp ze alles, wat haar restte in 't levee,
— Verzuchtende of zij meer kon geven I
Haar penningske in Zijn offerkist.
Geen Farizeeuw of Schriftgeleerde,
Die luid Jehovah's naam vereerde,
Wien onder 't breedgezoomde kleed
Een hart sloeg, deelende in haar leed.
Te nietig was ze in 't oog dier grooten,
Die de armen uit Gods hemel sloten :
Geen, die een vriendlijk woord haar schonk,
Geen blik, die tot haar nederzonk....
Maar 't penningsken was niet verloren !
Wat kleen en arm was en veracht
In de oogen van een dwaas geslacht,
Dat kleene heeft zich God verkoren....
En Die 't getuigde, vrouw, is daar 1
Hij rijst in 't midden van de schaar,
Uw offer heeft genah verkregen !
Zijn stem, o zaalge ! klinkt u tegen,
En 't woord is eeuwig, trouw en waar :
« Voorwaar, Ik zeg u, de enkle penning
Van deze weduwvrouw geldt meer,
In 't heilig oog van d'Opperheer,
Bij Wien geen maat is of miskenning,
Dan 'tgeen heel de offerkist bevat,
0 rijken, van uw trotschen schat !
Den overvloed is veel gebleven,
Maar deze heeft, in God verblijd,
Haar laatste nooddruft Hem gewijd... »
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En de englen hebben 't opgeschreven
In 't heilig Boek van 't eeuwig leven, —
Ga, vrouw, u wacht een heerlijk loon ;
« Dien penning hebt gij mij gegeven n,
Verklaart Gods eenig groote Zoon.
P. A. DE GENESTET (1826-1861).
Dichtwerken. Utrecht, bij J. van Druten.

i6o. De jonge Lodewijk XVII.
Een der edelste en schuldelooste slachtoffers van de Fransche
Revolutie is zonder twijfel de ongelukkige zoon van Lodewijk XVI.
Zijn eenig schelmstuk was de zoon to zijn van den « dwingeland », en de revolutionnairen, in hunne lage schandtaal, gaven
hem den naam van « wolvenjong ».
Hij wierd, ziekelijk zoo hij was, uit de armen gerukt zijner
brave moeder, en hij, dien de Vendeeers, vele steden en de
edelen die uit Vrankrijk gevlucht waren, koning uitgeroepen
hadden, wierd in de handen geleverd van Simon, een slordigen
en vuilen Jacobijn, schoenlapper van ambacht. Marat en
Robespierre hadden Simon daarvoor aangeprezen, en Simon
inderdaad deed uit der mate wel wat zij wilden en begeerden.
« Wat wilt gij dat er gedaan worde met het wolvenjong ? n
vroeg Simon op zekeren dag aan de commissarissen van de
Commune ; « men heeft het leeren op zijnen poot spelen,
maar 'k zal het wel temmen ! maar zegt, wat wil men ? Hem
in eene vreemde streke verbannen en wegvoeren ? »
— « Neen, » was de antwoord.
— « Hem van 't leven brengen ? n
—« Neen 1 »
— « Hem vergiftigen ? »
— « Neen I n
— « Maar wat wil men er mede doen ? D
—

« Van kante maken I »

Simon had begrepen. Wat dat arme, lieve kind uitgestaan
heeft, is onbeschrijflijk. Het was acht jaar oud ; 't en had
nog nooit iets anders gedronken dan water : Simon goot hem
met geweld wijn en brandewijn in, en deed het bedronken
kind de Carmagnole en ontuchtige liederen zingen ! Ontuchtige
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boeken en schrijfpapier dienden om de pijp te ontsteken van
zijnen beul... Het moest de vuilste werken van 't huis verrichten, en als het, moede en afgemat, geen weg meer kon,
dan wierp Simon er met leesten en schoenen naartoe. Hij
nam het soms bij zijn blonde krulhaar vast en hief het zoo
in dulligheid van den grond.
Eens, binst den winter, vindt hij het kind bezig met
bidden geknield vOOr zijn bed. De beul haalt eene groote
kruik water en giet het arme koningskind dweersdoor nat.
Op andere keeren maakt hij het wakker : « Kom hier, » zegt
hij, « dat ik zie of gij daar nog zijt , kom hier, dat ik u
genake ! » Het kind komt bij, en de lompe beul geeft hem
eenen schop dat het verder op den grond gaat rollen.
Simon kreeg daarvoor Soo fr. te maande. Als hij nu zes
maanden lang het kind gemarteld had, dankte de Commune
Simon af, en 't koningskind wierd in een donker kot gesteken,
waar dat maar eene enkele opening in was om er eten door
te geven. Daar moest het nog zes maanden opteren , zonder
lucht, zonder lijnwaad ..... Geheel zijn lichaam was welhaast
maar eene wonde meer, en eens dat zijne bewakers hem
min hard dan te voren zeiden dat het moest eten : « Neen, »
sprak het kind, « neen, ik zou willen sterven ! »
Een kind van negen jaar oud, dat moede van het leven
is en wenscht de sterven I... Alzoo hadden de Revolutiemannen
het zoontje van Lodewijk XVI opgebracht en verdierd !
Als het Schrikbewind voorbij was, haalde men het kind
uit zijn gevang, maar niets kon het in het leven houden, en
't stieri den 8 Juni 1795. (I)
JOS. SAMYN.
De Fransche 1?evolutie in Vlaanderen. Brugge, bij vanden Berghe, 1888.
(1) Daar zijn historieschrijvers — en tamelijk talrijk zijn ze — die
beweren, dat het koningskind in 't gevang niet en stierf, dat het
door vriendenhanden verlost wierd en vervangen door een ander
kind , in 't gevang eenige dagen nadien overleden. De bewijzen
en de redenen die zij bijbrengen, zijn to gegrond om er goedsmoeds
en zonder voorloopig onderzoek den spot mede te drijven. Dat
Lodewijk XVII uit zijn gevang verlost wierd en dat Naundorff
inderdaad Lodewijk XVII is, zijn twee versehillige dingen, waarvan
het eerste geheel waar kan zijn en het tweede geheel waarschijnlijk,
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161. Wat het Koren geeft :
I. LEVEN.

Liefdevol reikt 's Heeren engel
Aan het menschdom 't smaaklijk brood,
De eedle vrucht van 't goudgeel koren,
Golvend in der voren schoot.
Kostbaar voedsel, dat in elke
Wereldstreek zoo mild gedijt,
Krachtenschenker, ziel van 't leven,
Zij door elk gebenedijd !
2. Doors.

Vuurdrank ! Lokkend gift, door Satan
In zijn vuurge helsche krocht
Tot verderf van ziel en lichaam
Uit het edel graan gewrocht !
Vuurdrank ! Gij, Wien wees en weduw
Onuitspreeklijk wee verwijt,
Armoe-, ziekten-, misdaadkweeker,
Zij door elk vermaledijd !
EDM. VASLET.
Het Volksgeluk. Maandblad tegen alcoolisme. Juli 1889.

162.

Reis van St. Albrecht naar Rome.

Radulf van Zeringen, bisschop van Luik, was den 15 Augusti 1191
gestorven. Op 0. L. V. Geboortedag daaropvolgende kwanien do
kanoniken van St. Lambertus bijeen, ten einde een nieuwen prins
en bisschop te kiezen. Hun keus viel op eenen onder hen, op Albrecht
van Leuven, tweeden soon van Hertog Godfried III van NederLotharingen en van Margareta van Limburg, en broeder van Hertog
Hendrik I van Brabant. Albrecht was een der acht aartsdiaken, die
gelast waren met het bestier van zekere deelen des bisdoms ; Albrecht,
om niet te zeggen zeker valsch. Aangaande 't eerste punt is er toch
sneer onzekerheid. Ondertusschen verzenden wij den lezer naar de
volgende werken : La survivance du rdi martyr, Toulouse, 5 edition,
1883; Louis XVII, Essai historique sur son evasion du Temple, etc.,
par P. L., docteur en droit et en sciences politiques et administratives, 1 r faseicule, Bruges, Neut-Janssens, 1886; P. Veuillot, L'imposture
des Naundortf, Paris, 1885; Bien Public, 26 janvier 1885, enz.
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en groote bekwaamheid. Niettemin vond hij eenen tegenkanter in
Albrecht, broeder des graven van Rhetel. Deze had een machtigen
vriend en steun in Boudewijn V, Graaf van Henegouw ; maar met
al zijne kuiperijen bekwam hij slechts 4 of 5 stemmen tegen de 45
die Albrecht van Leuven verwierf. Doch hoe zou de nieuwgekozen
het Verlei of Investituur van zijn tijdelijk leen ontvangen I Keizer
Hendrik IV zag immers den Brabantschen edelman niet geerne.
Ondortusschen had zekere Loothart van Hostade of Hochstade (op
den Neder-Rijn) den vorst met eenige duizenden marken gelds omgeklapt, en op den Rijksdag van Worms, in de octaaf van de HH. DrijKoningen, zou beslist worden vie als wettige bisschop moest erkend
zijn. De begerige Keizer hoorde daar de beide partijen, doch, na
eenige dagen talmen, deed hij door eene soort van synod° .beslissen,
dat het bisdom van Luik tot zijne vrije beschikking stond. Weldra
echter liep het gerucht rond, dat Loothart op den bisschoppelijken
Stoel ging verheven worden. Verontweerdigd schaarde zich toen
Albrecht van Rhetel met de zijnen aan de zijde van Albrecht van.
Leuven, maar Hendrik VI hield vol, en de eerzuchtige Hochstadenaar nam bezit van den Stoel.

mOndanks de algemeene verlatenheid gaf toch Albertus
zijne geheiligde rechten niet op ; de vrijheid van Gods Kerk
was hem te dierbaar, om haar aan zijne eigene rust op te
offeren ; hare wetten zoo baldadig geschonden zou hij handhaven en verdedigen, al moest het hem het Leven kosten.
Hij had zich bij den Rijksdag van Worms, in 's keizers
tegenwoordigheid, beroepen op den pauselijken Stoel, en
ma akte zich thans bereid, om met een klein getal vertrouwde
en standvastige vrienden naar Rome te reizen.
Dat vreesde juist Hendrik VI ; maar die vrees zelf is een
bewijs, dat hij in zijn eigen hert de onrechtveerdigheid van
zijnen handel gevoelde. Intusschen, om van zijn opzet af te
gaan, daar was hij veel te hooveerdig en te hardnekkig voor ;
hij wilde het er doorhalen kost dat kost, en, voorziende dat
zijn tegenstrever het pleit te Rome ongetwijfeld winnen zou,
bleef er niets anders te doen, dan hem den weg af te snijden.
Dit was echter moeielijk, want gelijk het spreekwoord zegt,
alle wegen leiden naar Rome : maar wat kan een keizer
niet, wanneer hij al zijne macht en al zijnen invloed wil
gebruiken om eenen armen en verlaten onderdaan te dwarsboomen ? Hij deed brieven schrijven en zond vertrouwelingen
naar al de vorsten en steden van het rijk en zelfs buiten
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het rijk, om hun te bevelen of hen te verzoeken, dat zij al de
groote wegen naar Italie zoo te water als te land zouden
bezetten, en den doortocht verbieden aan Albertus van Leuven.
Dit werd uitgevoerd : daar bleef niet eene heerbaan, geene
zeehaven zonder bespieders ; op alle punten van Duitschland,
van Zwitserland, en tot in Savoje en Lombardia, ja in geheel
het noordelijk deel van Italie, was alles bezet met trawanten
en spioenen, zoodat er geene mogelijkheid scheen voor den
uitwijkeling om ergens door te geraken. Maar wat God bewaart
is wel bewaard dit wist de kloekmoedige kerkvoogd ; onder
het geleide der Alvoorzienigheid nam hij den reisstok in de
hand, en spoedde zich om de grenzen van Neder-Lotharingen
over te zijn.
Hij koos zijnen weg langs Frankrijk, waar hij minst te
vreezen had. Zijne reisgezellen waren Wouter van Cranecy,
archidiaken van Luik, en Thomas van Marbais, kanonik van
Sint Lamberts kapittel, met twee vertrouwde dienstboden.
Allen hadden uit voorzichtigheid zich verkleed Albertus, om
des te beter aan alle verdenking te ontsnappen, droeg de
slechtste gewaden en vertoonde zich niet als den voornaamsten des gezelschaps, maar als den geringsten knecht der
twee heeren, immer belast met het nederigste der bediening.
Zoo kwamen zij behouden te Montpellier, met het inzicht
van daar op de Lyonsche golf scheep te gaan, en langs de
Middellandsche zee de reis te voltooien. Doch daar liepen
zulke kwade geruchten ; zij vonden de geheele kust zoodanig
bewaakt, dat de bisschop het niet wagen dierf om zijnen
weg over het water te nemen. Er was dus Been ander middel
dan de Alpen te beklimmen, om vervolgens door het grondgebied van Genua, Lucca en Pisa tot in de Kerkelijke Staten
te dringen, en zoo werd het besloten.
Langs ongebaande wegen, langs afgelegen en nauwelijks
begankelijke paden trokken de uitwijkelingen het gebergte
over, in gedurig levensgevaar, des nachts versteven van de
koude, in den dag verbrand door de zonnestralen, en bij dit
alles, ja erger nog, altijd geprikkeld door den angst van in
de handen van verraders te vallen. Overal waar de reizigers
stil hielden om te spijzen, of om hunne matte leden te verkwikken, bezorgde Albertus de peerden, of spreidde de tafel
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Op zekeren avond gekomen zijnde in de hut van een amen
bergbewoner, alwaar zij vroegen om te herbergen, gebeurde
het, dat de huisbaas zijne beslijkte schoenen aan het vuur
te drogen hield, eer zij met vet besmeerd wierden. Daar
hij eenige dingen te beschikken en niemand voor 't oogenblik
aan de hand had, zijne gasten in de oogen beziende, wendde
hij zich tot den bisschop en zeide : « Gij daar, luie knecht,
die niet weet wat doen, houd mijne schoenen eens vast, en
als zij opgedroogd zijn, zult gij ze rondom, doch vooral in
de naden, met smeer bestrijken. » Albertus gehoorzaamde,
hield het schoeisel voor het vuur ; doch wanneer het vocht
er uit was, vreezende de betamelijkheid te buiten te gaan,
onttrok hij zich, op eene geestige wijze, aan hetgene hem
verder opgeleid was. Hij hoorde de peerden vechten in den stal,
en den huismeester met een smeekend gelaat aanschouwende,
bad hij hem de schoenen over te nemen, dewijl hij moest
uitgaan om te beletten dat de beesten zich bezeerden. Hierop
loopt hij vroolijk naar den stal, stilt de moedwillige peerden,
en vertoeft er een geruimen tijd, zoodat het werk gedaan was
door dengene dien 't beter betaamde, wanneer de bisschop
weder in huis trad.
Op eenen anderen dag gebeurde het dat de reizigers in
eene kleine stad moesten vernachten, alwaar een der rijkste
inwoners zijne plechtige bruiloft vierde. Al de vreemdelingen
zoowel als de ingezetenen waren tot het feest genoodigd, zoodat
de huismeester bij wien Albertus zijnen intrek genomen had,
hem en zijne reisgezellen dringend verzocht om de openbare
feestbedrijven bij te wonen. Zij lieten zich gezeggen, en werden
niet alleen vriendelijk ontvangen, maar zelfs aangemaand, om,
indien iemand onder hen in de toonkunst ervaren was, de
bruidegoms met een liedje of een muziekstuk te vereeren. De
Luiksche kanoniken boden hunnen gewaanden dienstknecht
als zeer bedreven in de zaak aan. Alleman was verwonderd ;
en inderdaad, men kon onder de slechte kleederen en het
verzengd gelaat van Albertus den man van hoogadellijke
geboorte, die anders door schoonheid van trekken en deftigheid van manieren zijne afkomst verried, niet herkennen.
De bruidegom gaf echter geloof aan de getuigenis der rei-
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zich vlijtig geoefend, en in den ouderdom van omtrent dertig
jaren gelijk hij toen was, de kunst nog niet ontleerd had,
greep, naar het voorbeeld van David, het speeltuig aan, en
roerde de snaren met zooveel behendigheid, dat hij al de
omstanders verrukte. Het gedruisch der toejuichingen ontroerde den onbekenden kunstenaar niet ; hij weigerde de
geschenken welke men hem aanbood, en haastte zich om
zijne vermeende meesters naar de herberg te volgen, alwaar
hij den nacht al biddende doorbracht, om des anderdaags
de reis weer moedig voort te zetten. Zoo gelukte het dan
toch, met de hulp des Hemels, dat de heilige kerkvoogd
met zijne gezellen al de hinderlagen ontkwam, en na veel
moeite en kommer eindelijk de pauselijke Stad bereikte.
De hoogtijd van Paschen naderde : vele vreemdelingen
begaven zich naar Rome om de luisterrijke kerkplechtigheden
bij te wonen ; doch onder alien scheen de gekozen bisschop
van Luik de armste en de ellendigste. Uitgeput door eene
lange reis, overdekt van stof en zweet, kon hij zich ter
nauwernood voortsleepen leunende op zijnen pelgrimstok. Het
kleed dat hij droeg, was van de grofste stof ; een zwarte
linnen hoed met breede boorden dekte zijn hoofd ; zware
schoenen doorsleten en verhakkeld hielden kwalijk vast aan
zijne gewonde voeten ; een dikke en ruwe gordelriem klemde
hem op de heupen ; eindelijk een groot slachtmes, in eene
ruige en beslijkte scheede geborgen, hing aan zijne lenden.
In zulke nederige en verachtelijke houding verscheen Albertus
te Rome : niemand kon in hem eenen edelman, veel min
eenen bisschop herkennen ; integendeel hield men hem voor
een gehuurden slaaf, die zijne meesters vergezelde, om datgene te verrichten wat voor gewone dienstknechten al te
nederig of walglijk was.
Toen keizer Hendrik vernam, dat hij vergeefsche moeite
gedaan had, en dat zijn tegenstrever behouden te Rome was
aangekomen, wist hij van spijt niet wat te doen. Hij had
den vinger Gods in het gebeurde moeten herkennen, en zijn
ongelijk zien te herstellen, met zich nu aan het oordeel van
den paus christelijkerwijze te onderwerpen ; maar dat mocht
men van den zoon van Frederik met den Rossenbaard niet
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verwachten : deze had vroeger geheel Italie in rep en roer
gezet met valsche pausen te willen aanstellen ; was het dan
te verwonderen, dat zijn opvolger een bisdom van zijn rijk
mishandelde, en hardnekkiger wierd naarmate hij meer wederstand vond ?
Albertus verloor geenen oogenblik tijds. Hij was zoo haast
to Rome niet aangekomen, of hij begaf zich, zonder eenige
voorbereiding, zonder eenigen opschik, naar het pauselijk hof,
vroeg gehoor en werd aanstonds toegelaten. Celestinus III
stond stom, ziende eenen bedelaar in zijne tegenwoordigheid
verschijnen ; maar de Luiksche kanoniken die Albertus vergezelden, trokken den paus uit zijne verwondering, zeggende :
tic Heilige Vader, die ellendige man, dien gij hier onder uwe
oogen hebt, is uw zoon, Albert van Leuven, gekozen bisschop
van Luik, die door duizend gevaren en moeielijkheden tot
in uw hof geraakt is. » Op deze woorden veranderde Celestinus
van gedaante, zijne oogen kwamen vol tranen, en de armen
uitreikende viel hij al weenende Albertus om den hals, en
riep uit : « Gezegend zij de Allerhoogste, die mijnen zoon
uit de handen zijner vijanden heeft verlost ! »
J. DAVID (1801-1866).
Geschiedenis van St. Albertus van Leuven, IV° hoofdstuk. Leuven, bij
van Linthout, 1843.

163. Eisenach.
EISENACH is een klein lief steedje in Turingerwald, op het
punt waar de Hoersel en de Nesse ineen loopen, en omringd
van gebergte. Men acht het zeer oud, en reeds bewoond
in ATTILA'S tijden, die daar in 45o zijne meesterschap zou
getoond hebben over al de vorsten en volkeren van de
omstreken. Anderen zeggen, dat het Eisenach dier vroege
eeuwen meer op zijde lag, maar in de negende of tiende
eeuw door de Hunnen verwoest geweest zijnde , later
herbouwd is geworden op de plaats waar het thans zich
vertoont ; Landgraaf Lodewijk de Springer zou de stichter
zijn der nieuwe stad, welke in 1096 zou moeten ontstaan
zijn. Namelijk dat jaar heerschte er groote hongersnood ;
maar de weldadige vorst liet de arme lieden brood verdienen
met de oude puinen om te wroeten, en de steenen naar het

- 236 dorp Crimmelbach over te dragen, alwaar dan het hedendaagsche Eisenach is opgerezen. Ziedaar nagenoeg zijne
gansche geschiedenis, behalve dat in 1810 de stad veel schade
leed door het in de lucht springen van drij Fransche
kruitwagens, die links en rechts de huizen deden instorten,
en waar talrijke inwoners bij omkwamen.
Wij namen ons logist in het Gasthof Zuni halben Mond
(in de Halve-maan, zou men bij ons zeggen), en waren daar
zeer goed gekomen. Maar hoe vreemd stonden wij te kijken,
wanneer wij in het speizezimmer traden om het avondmaal te
nemen, en daar de muren behangen vonden met eene lange
rij van printen verbeeldende de geschiedenis van LUTHER 1
Ja, de aartsketter was daar de groote patroon ; de voornaamste trekken zijns levens hingen afgeschetst, in fraaie
lijsten, en overal had doctor Luther het voorkomen van een
heilig zoetaardig man, naast onderscheidene beeltenissen van
Catharina de Bora, die men insgelijks de deugd uit de oogen
zou gesneden hebben. Wij, die den snaak kenden en wisten
welk een woestaard hij geweest is, konden onder den
eersten indruk ons nauwelijks wederhouden van lachen, ziende
wat de dusgenoemde Hervormden zich op de mouw laten
speten. Arme Protestanten ! Een hooveerdige monnik, die
zijne kap op de haag gehangen heeft, en eene uitgeloopen
non zijn uwe leeraars en beschermers ! Met hunne beelden
versiert gij uwe eetzalen, en zulks in de stad waar het
voorbeeld der vrouwen, de heilige Elisabeth van Hongarie,
haar leven heeft doorgebracht, en die zij met den hemelschen geur harer deugden vervuld heeft ! Het is waar, naast
hunnen dwazen eerbied voor doctor Luther, hebben de
inwoners van Eisenach het geheugen van de liebe heilige
Elsebethe niet verloren ; ja men mag zeggen, dat geene heilige
der katholieke Kerk in eenig protestantsch land zoo geeerd
wordt als bier Elisabeth, landgravin van Turingen. De kinderen zelfs kennen hare levensgeschiedenis ; zij vertellen hare
engelachtige onnoozelheid, hare teedere liefde als echtgenoote,
hare weergalooze milddadigheid, en al die schoone trekken
van christelijke deugd, welke de overlevering sedert meer
dan zes eeuwen bewaard heeft.
Naast de stad verheft zich de Wartburg, dat oud ridderlijk
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slot, alwaar Elisabeth in 12/1 kwam wonen, en later met
Lodewijk, zoon van Herman, landgraaf van Turingen, in
huwelijk trad. Wij snakten naar den morgen om de Wartburg te bezoeken, en reeds te acht uren, trokken wij er heen
met eenen loonknecht, die in de stedelijke geschiedenis zeer
ervaren was. Het kasteel ligt op eenen hoogen berg te midden
van het woud, door hetwelk men langs rijkbelommerde
kronkelpaden naar boven klimt. Mij docht, ik zag de voetstappen nog van de heilige Elisabeth, die voor zeshonderd
jaren, zoo dikwijls over dezelfde wegen naar het kasteel
terugkeerde, nadat zij hare aalmoezen in den schoot der
armen had uitgestort. Hier en daar ontmoetten wij talrijke
rozelaars, die gedachtenis houden van het wonderwerk dat
op dezen berg gebeurde, toen de heilige eens geladen met
brood, eieren en andere spijzen welke zij naar de behoeftigen
droeg, haren gemaal ontmoette die van de jacht kwam, en
haar vroeg wat zij zoo zwaar in haren mantel verbergde.
Zonder naar het antwoord te wachten, trok hij zelf den
mantel open ; maar hij vond er niet in dan jeugdige en
welriekende rozen, de schoonste die hij in zijn leven gezien
had. Op denzelfden stond zag hij boven het hoofd der
hemelsche Roos die God hem voor echtgenoote had gegeven,
een schitterend kruis verschijnen, en zei : « Ga voort, mijne
welbeminde, en doe wat Jezus u in 't herte zendt. »
Vermoeid en in 't zweet kwamen wij eindelijk aan de
Wartburg ; de kastelein liet ons binnen, en gaf ons melk te
drinken, terwijl wij in zijne eetkamer uitrustten. Daarna was
het tijd om het slot te bezoeken ; zijne dochter nam de
sleutels en toonde ons eerst vooral de vermaarde Luthers-Celle.
Schandelijke ontheiliging van Elisabeths woonstede ! Daar
vonden wij in eenen voorbouw het dusgenoemde Patntos (I)
van den aartsketter, alwaar hem zijn voorstander, de Keurvorst van Saksen, gedurende tien maanden schuilplaats gaf,
om zijn hoofd te onttrekken aan het vonnis dat op den
Rijksdag van Worms tegen den woestaard was uitgesproken.
Boven de deur lazen wij een opschrift in manke en zoutlooze
(1) Een der Sporaden-eilanden (Middellandsehe zee), alwaar S. Jan de
Evangelist Het Openbaringsboek (eurozo'clvtlitg, openbaring) sehreef.
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verzen ter eer van den hervormer. In de kamer zelf was
zijn portret tot drijmaal toe herhaald, naast een borstbeeld
dat niet meer gelijkenis had dan al het overige. In het
rnidden stond eene tafel, welke, zoo men zegt, dezelfde is
waarop Luther daar ter plaatse een deel des Bijbels vertaald
heeft, en die van alle kanten besneden en afgesplinterd is,
want de meeste bezoekers willen daar een stukje van meedragen. Het is echter nu streng verboden dat kostbaar
meubel nog aan te raken ; doch al ware zulks door een
gedrukt plakkaat, dat op de deur hangt, ons niet gewaarschuwd geweest, wij voelden niet de minste bekoring om
Luthersche reliquien mede te nemen. De kasteleinsdochter
toonde ons eene holte in den muur, die daar, zoo beweert
men, gemaakt is door den duivel, wanneer hij Luthers inktpot
hem naar den kop wierp, doch, zijn doel missende, slechts
den wand beschadigde. Ik sta voor de waarheid niet in,
ofschoon ik niet twijfel, dat er meer dan eene historie tusschen
den duivel en Luther is omgegaan ; jammer maar dat zij op
de Wartburg zou geschied zijn, in de aardsche woning van
eene der uitmuntendste heiligen die in den hemel zijn.
J. DAVID (1801-1866).
De School- en Letterbode, bl. 32. S. Truiden, bij van West, 1844.

164. P. Damiaans nachtverblijf
onder eenen boom op het eiland Molakai (I).
...Zoo ellendig nochtans was de toestand dier christenheid,
dat Pater Damiaan in de eerste weken inderdaad geen onderkomen kon vinden. In de hutten zijner Christenen vernachten,
was onmogelijk. Zou het niet roekeloos geweest zijn onder het
(1) Jozef de Veuster (met kloosternaam Pater Damiaan, van de
Congregatie der
Herten van Jezus en Maria of Picpus-Paters) was
geboortig van Tremeloo hij Aarschot Januari 1810). 1-iij werd als
geloofszendeling naar de Sandwich- of Hawai-eilauden gezonden, en
landde te Honolulu aan op den 19 Meert 1864. Eerst werkzaarn in
het district Kohala, vroeg en bekwam hij van zijnen bissehop de
toelating, om zich aan het geestelijk en tijdelijk heil der arme
melaatschen op het eiland Molakai toe te wijden. Hij kwam er aan
,:en 11 Mei 18'73, bracht er bijna 16 jaar te rnidden der afgrijselijkheden
van de leprozerij door, en stierf er slachtolfer zijner christene naastenliefde, den 15 April 1889.
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dak van eenen melaatsche te slapen, en zou deze onvoorzichtigheid niet een grooter goed beletten ? Andere woningen
waren er nochtans niet te vinden !
Naast de kapel van de H. Philomena, waar hij den eersten
dag zijn diep bewogen hart was komen uitstorten en zich
zelve met zijne dierbare kudde aan God aanbevelen, had de
zich zelfvergeten missionnaris een bladerrijken boom ontwaard.
Het was een pandanus, die zijne breede kroon koepelvormig
uitstrekte, en hem eene schuilplaats onder zijn dicht bladerendak scheen aan te bieden. Zoodra hij dus de zon voor de
eerste maal over dit doodendal zag ondergaan, en een plechtig
duister de vallei des ongeluks kwam omsluieren, ging hij onder
dien herbergzamen pandanus nederknielen om een laatste gebed
tot God te richten, en nam daar aan den voet van dien boom
zijne eerste nachtrust. Uit den donkeren hemeltrans fonkelden
hem duizenden sterren door het trillende gebladerte tegen, en
daarboven zeker staarden de engelen met bewondering over
dit treffend schouwspel neder. Gedurende drie weken ging hij
daar den nacht doorbrengen, en was door niets anders beschut
dan door het groene dak van den breedgekroonden boom en
door de onzichtbare vleugelen van zijn wakenden engelbewaarder. Na drie weken had hij zich een houten huis
gebouwd van 16 voet lengte en 12 breedte.
Den herbergzamen pandanus zal hij dankbaar blijven. Hij
blijft er later met zorg over waken en laat hem in het kerkhof
insluiten. Onder zijn bladerendak zal hij zich met waakzamen
naijver eene laatste rustplaats voorbehouden, en, nu zijne edelmoedige ziel de eeuwige rust is gaan genieten, strekt de geliefde
pandanus zijn breeden koepel nog treurend over de stoffelijke
overblijfselen van den eersten herder der melaatschen.
R. B u TAYE .
Leven van Pater Damiaan. Brugge, bij Deselee, Brouwer en C'°, 1893.

165. De laatste dag van Tongerloo's abdij (i).
De 6, December 1796 is aangebroken, een dag van wee,
gelijk niet een in de geschiedenis van Tongerloo. De bladzijde der jaarboeken, aan dien rampzaligen dag gewijd, is
(1) De verinaarde Abclij van Tongerloo, der orde can Premonstreit

--- 240 besproeid met tranen, niet alleen van de kloosterlingen, door
snood geweld uit hunne heilige eenzaamheid verdreven, maar
ook van heel de bevolking der omstreek, innig verbonden
aan de kloosterbewoners door de liefde en de dankbaarheid,
welke eene zeven eeuwen lange reeks van weldaden, zoo op
stoffelijk als op zedelijk gebied, in aller harten had ontstoken.
Voordat de dageraad aan de oosterkim glansde, droegen
talrijke kloosterlingen het heilig Misoffer op ; al de overige
kloosterlingen, hierbij tegenwoordig, vereenigden hunne gebeden
met die der priesters, en bukkend voor het droevig lot, dat
hen wachtte, bevolen zij zich den Heere van barmhartigheid
aan. Niet een dag was voorbijgegaan, sedert het bouwen des
tempels, dat is sedert ruim 260 jaren, zonder dat het onbloedig
slachtoffer ten altaar was opgedragen ; want zelfs in de woelige
dagen der xvi e en xvlle eeuwen, toen het grootste gedeelte
der kloosterlingen veiligheidshalve genoodzaakt was de wijk
te nemen, en soms jaren lang, nu het refuge van 's-Hertogenbosch, dan dat van Mechelen bewoonde, waren er immer
eenige priesters ter plaatse gebleven, die, naar de uitdrukkelijke getuigenis der geschiedschrijvers, de voldoening smaakten
onafgebroken den altaardienst te mogen waarnemen. Den
eerstvolgenden dag zal de tempel opgehouden hebben een huis
van gebed te zijn, ontheiligd door de wandaden eener goddelooze bende en beroofd van de aanbiddelijke geheimenissen
des altaars.
Gesterkt door het gebed en door de beschouwing van den
Godmensch te hunner liefde geslachtofferd, verbeidden de
kloosterlingen het hartverscheurend woord, dat hen als vreemdelingen zou verjagen uit hun eigen huis en op den weg der
ballingschap zenden. Het slachtoffer waakte ; de beulen,
commissarissen en soldaten, die tot laat in den nacht met
schertsen, slempen en twisten hunnen tijd sleten, sliepen
intusschen rustig voort, en het was meer dan negen uren,
toen zij verschenen en de eischen der vorige dagen andermaal
of van St. Norbrecht, werd gesticht in de eerste helft der 12° eeuw.
Gelijk alle godsdienstige stichtingen werd zij ingepalmd, verkocht en
deals vernietigd onder de dwingelandij der Fransche Republiek. In 1840
zag Tongerloo andermaal de zonen van Norbertus wederkeeren.
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deden gelden (1). Zij drongen bijzonder er op aan, dat de
kloosterlingen hunne namen zouden opgeven om de bons te
genieten, door het gouvernement aan de verjaagde kloosterlingen toegekend. Doch ook dat was naar hunne overtuiging
ongeoorloofd en werd weigerend van de hand gewezen. Deze
onderhandelingen vertraagden voor eenige uren het noodlottig
oogenblik. Daar het nu bij elf uren geworden was, den gewonen
etenstijd der kloosterlingen, zoo werd hun als eene laatste
gunst toegestaan, voor het vertrek, een karig middagmaal te
gebruiken.
Gelijk de Zaligmaker, na het laatste avondmaal met zijne
leerlingen genuttigd te hebben, van de eetzaal ging naar zijne
gewone bidplaats, op den Olijfberg, om zich daar in het
gebed tegen het aannaderend lijden te wapenen, zoo keerden
de kloosterlingen van den refter ter kerke weder. Ruim een
uur had hun gebed geduurd, toen de commissarissen en de
legeroversten binnenrukten, terwijl soldaten buiten de wacht
hielden. — « In den naam der wet en der republiek, » zoo snauwde
de kantonale commissaris Van Looy den prior toe, « gebied ik
u en de uwen, van hier te vertrekken, en onmiddellijk, zonder
toeven, de plaats te ruimen. Komt gij niet spoedig mijne
bevelen na, zoo doe ik u door het krijgsvolk buitenwerpen... »
Geweld kon hier niet baten, en lag toch ook niet in den aard
der slachtoffers. De prior Anselmus Beke bepaalde er zich dus
bij, in den naam van alien protest aan te teekenen tegen het
ongelijk, hun aangedaan, en dewijl het menschelijk gerecht zich
medeplichtig maakte aan de lafste onrechtvaardigheid, beriep
hij zich op den oppersten Rechter, voor wien alien eens
zouden ten oordeel staan. Het kon niet anders, of de uitdrijving
moest gebeuren in de taal der overweldigers, en derhalve was
de prior verplicht zich van diezelfde taal te bedienen....
Na afiezing van die protestatie, plooiden alien eene laatste
maal de knie op den gewijden grond, en verlieten weemoedig
(1) De drij commissarissen der Fransche Republiek hadden de hulp
der kloosterlingen ingeroepen, om eene boedelbeschrijving der abdij
op te maken ; maar deze oordeelden zulks als eene medewerking aan
de afschaffing, en bijgevolg als ongeoorloofd in geweten ; zij weigerden
dus standvastig. Evenzoo antwoordden zij op de vraag naar de,
naamlijst der kloosterlingen.
Bloeml. 1 1 `e Deel. 16.
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den tempel. De commissarissen, wellicht beschaamd over de
taak, die zij uitvoerden, maakten rechtsomkeert bij de kerkdeur ; ook Judas had het hart niet, het slaohtoffer te volgen
dat hij in handen zijner beulen had overgeleverd.
Op het voorplein hielden de kloosterlingen, onder de
bewaking der soldaten, eenen tijd stil. Twee zieke medebroeders
waren nog achter, en om die te vervoeren moesten eerst
karren gezocht worden. Eindelijk togen zij de poort uit ; en
daar mengde de dichtgepakte volksmenigte hare tranen met
die der kloosterlingen ; ja, zelfs onder de ruwe soldaten
werden enkelen opgemerkt, wier bronzen hart door het tooneel
geraakt was, en die zich eenen traan uit het oog wischten.
Heel de natuur scheen mede te treuren ; een dik sneeuwtapijt overdekte de aarde als met een lijkkleed, en als verdikte
engelentranen waren de sneeuwvlokken, die uit den hempl
nedervielen. Aan het einde der ontbladerde lindendreef, waar
de wegen in vier richtingen de takken van het kruis verbeelden, knielden alien nog eens, onder de zegenende hand
van den overste, vooraleer van elkander te scheiden en gene
langs hier, deze langs daar eene schuilplaats te gaan zoeken.
— « ZOO eindigde, » schreef een der kloosterlingen in zijn
dagboek, « die betreurenswaardige zaak, totdat het den Heere
behage ons wederom te vereenigen ; zoo hield ons roemrijk
Luis van Tongerloo op van te bestaan. »
WALTMAN VAN SPILBEECK.
De Abdif van Tongerloo. Lier, bij Taymans. 188S.

166. Tranen.
Tranen, 'k veil uw loop niet stremmen,
Tolken van 't gevoelig hart
Minder zal de rampspoed klemmen,
Minder grievend is de smart,
Als een traan, het oog ontschoten,
Troostend langs de wangen vliet.
Broeders, vrienden, lotgenooten,
Schamen we ons de tranen niet
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Als het wrange lot met alsem
Boordevol den beker volt,
Is 't voor 't hart een zachte balsem,
Wen het oog een traan ontrolt ;
Tranen, die vertroostend vlieten,
Bij het grievendst leed geschreid,
Schenken wellust, bij 't genieten
Van des levens zaligheid.
Wisch dan nooit den traan uit de oogen,
Noch bij vreugd, noch bij verdriet ;
Tranen, aan de ziel onttogen,
Smetten onze wangen niet.
Lijden uw natuurgenooten,
Deelt gij in hun boezempijn,
Elke traan, voor hen vergoten,
Zal bij God een parel zijn.
F. P. GISIUS NANNING (1798-1832).

167. K. Ledeganck aan F. J. Blieck.
Gent, 19 Louwmaand 1845.
BESTE VRIEND,

Het is nu ruim een jaar geleden, sinds wij elkander hebben
gezien of eenig teeken van vriendschap — zelfs van bestaan
— hebben gegeven. Zie, dat weegt mij op het hart en ik
houd het niet langer uit. Bij anderen moge het gevoel met
de jaren verslijten, met de drukte van huislijke en ambtelijke
vermoeienissen verstompen, met de ziekten verdooven, — bij
mij blijft de vonk nog gloeien, en wil nu en dan de asch
doordringen die haar bedekt. Het alledaagsche leven, hoe
gelukkig de kring zij waarin het bestaat, geeft mijner ziel
geen genoegzaam voedsel, en onontbeerlijk is mij de hand
der vriendschap om de bron des genoegens to ververschen. Gij
die meer eenzaam leeft dan ik; die geene lieve gezonde kinderen om u ziet huppelen, die daarenboven minder dan ik door
stroeve beroepsbezigheden zijt overladen ; die vooral niet door
kwijnende ziekten zijt geteisterd ; voelt gij dan niets van
dien dorst naar uitwendig genot ? Welaan, indien gij aan-
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moediging noodig hebt, sla een oog op mijnen toestand, en
neem in aandacht, dat ik het ben die u deze wil geven.
Hebt gij iets dat in uw binnenste knaagt als een worm,
waartoe dan bezit gij vrienden in den volsten zin des woords ?
Waarom aan deze niet gegeven wat hun toekomt, het middel
om u op te beuren, om u uit uwe sluimering te rekken
die zij niet begrijpen ? Kom, en druk mij de hand als
makkers doen, wen het jaar vernieuwt, wen alles in de
samenleving tot vernieuwing van geluk schijnt gestemd. Zeg
mij wat er in u omgaat, wat gij behoeft, mat gij wenscht,
en zeg het niet in weinige woorden, maar zoo, dat mij geene
bijzonderheden uwer gemoedsgesteldheid onbekend blijven. Zulk
eene vraag van de zijde eens onverschilligen ware onbezonnen,
maar ik denk mij ze te mogen veroorloven. 1k wacht dus
zoo spoedig mogelijk een' brief; die wat meer zij dan een
snelschrift.
Weet gij dat onze vriend Rens, sedert Nieuwjaardag, bedlegerig is ? De arme jongen ! Zoo gansch alleen, zonder eene
moeder, eene zuster of iemand dierbaarder die hem verzorge !
Ik die weet wat krank zijn is, ik beklaag hem uit ganscher
herte. Ook laat ik niet, hem zoo dikwijls te bezoeken als mij
de tijd het toelaat. Virginie (1) is hem ons huis en onze zorgen
gaan aanbieden, maar de ongelukkige is nog niet in staat het
bed te verlaten. Hij schijnt echter aan de betere zijde.
En, a propos, ik maak u mijn welgemeend compliment
over uwe bijdrage W at doen wij, in het Jaarboekje. Zulk een
viers treft men bij de Vlamingen niet aan ; het gansche stuk
is uwer waardig. Hoe hebt gij Guatemala gevonden ? Den schrijver
daarvan zult gij licht geraden hebben.
Wanneer gij naar Gent komt, zult gij ons vinden Cappucienenstraat, no 1, dicht aan de statie.
Vaarwel, vergeet ons niet en wees gelukkig.
Uw Vriend,
CH. LEDEGANCK.

....>X<-4■-

(1) De echtgenoote des sehrUvers.

NAAMLIJST
VAN NEDERDUITSCHE SCHRIJVERS MET VERMELDING HUNNER
BIJZONDERE WERKEN
VAN DE EERSTE EEUWEN TOT HEDEN (1).

Verkortingen : Hd. = Hoogduitsch ; Nd. =-- Nederduitsch ; o. a. = onder
andere (werken); D. = Dicht; P. = Proza ; pr. = priester ; t = overleden.
Aanmerking. Van in de 12° eeuw hebben wij letterkundige gewrochten,
die in het eigenlijk Nederduitsch geschreven warden : wat van vroegere
eeuwen dagteekent, behoort min of meer tot den gemeenschappelijken
Germaanschen stam. Van die vroegere eeuwen dienen vermeld : Eene
Gotieche Bijbelvertaling, door Ulfilas (4° eeuw) ; het Hildebrandslied,
half Hoog- half Nederduitsch gedicht (8° eeuw); de Biewul(, Angelsaksisch gedicht (8° eeuw); het Nevelingenlied, of de Germaansche Ilias,
in 't oud- Hd. geheel bewaard, doch in 't Nd. alleen gekend door een
paar uit het Hd. vertaalde fragmenten der 13° eeuw ; de Goedroen, of de
Germaansche Odyssea, waar wij niets van hebben dan eene Hoogduitsche
bewerking der 13° eeuw, waarschijnlijk uit het Neerduitsch overgezet ;
eene Psalmenvertaling in proza (8° eeuw) ; Evangelien-harmonie, in
't oud-Hd. verveerdigd door den Elzasser monnik Otfried (9° eeuw) ; de
Heliand, oud Saksisch gedicht (de oudste Duit ache Messiade, 9° eeuw) ;
het Lodewij kslied, gedicht in Frankischen tongval, door monnik Hucbald
( t 82).

(1) Hier dient het volgende aangemerkt : A. Wij noemen niet alleen de
schrijvers van goede dicht- en prozawerken, maar ook de verveerdigers
van woordenboeken en andere gewrochten van loutere taalgeleerdheid.
— B. Onder de vroegere schrijvers (b. v. hier te lande in de 18* eeuw en in
het begin der 19°) worden er aangehaald die, hadden zij in de bloeiende
dagen onzer letterkunde geleefd, niet of minder zouden in aanmerking,
komen, maar nu toch, aangezien hunne loffelijke pogingen te midden van
ongelukkige tijdsomstandigheden, niet geheel mochten onvermeld blij y en. — C. Van den anderen kant lieten wij die schrijvers van onzen tijd
ongenoemd welke, niettegenstaande onbetwiste verdiensten, zich door
geen taal- of letterkundig werk van zekeren omvang bekend maakten.
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IN VIER TIJDVAKKEN.
strekt zich uit van de vroegste eeuwen tot de
opkomst van het huis van Burgondid in (maze verschillige gewesten
(einde der 14° eeuw voor Vlaanderen, begin der 15' voor de overige
provincies). Opkomst en Bloei.

HET EERSTE TIJDVAK

omvat de regeering der Burgondische prinsen, en
gaat tot bij de opkomst der protestantsche ketterij (eerste heift der
16° eeuw) onder Keizer Karel V. Verval.

HET TWEEDE TIJDVAK

eindigt met de inpalming der Nederlanden door de
Fransche Republiek (1794 voor 't Zuiden, 1795 voor het Noorden).
Herleving, Bloei in het N. Verval.

HET DERDE TIJDVAK

HET V1ERDE TIJDVAK gaat

van het leste der 18° eeuw tot op ooze dagen.
Herleving en Bloei in N. en Z.
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EERSTE TIJDVAK.
12e, 13e, 14e eeuw (of begin der 15e).
OPKOMST EN BLOEI.
Epische of heldengedichten : A. Germaansche heldensagen ; B. Frankische
of Karel-sagen ; C. Britsche of Arthur-sagen ; D. Heidensche sagen. —
Geestelijke rerhalende Poezie. — Leerdichten. — Kronijkdichten. — Eerste
proeven van 't lierdicht. — Vroegste Proza. — Eerste Tooneelletterkunde...
Dit tijdvak staat gelijk met het Leenroerig-Gemeentetijdvak onzer staatkundige geschiedenis. Het rijk van Karel den Groote geraakt verbrokkeld
in eene menigte min of meer groote vorstendommen, en allengskens,
nevens den voorheen oppermachtigen adel, rijzen de Gemeenten op, die
het toppunt van hunnen bloei bereiken in de 13° en 14° eeuw.

I. EPISCHE GEDICHTEN OF RIDDERROMANS.
A.
B.

C.

D.

GERMAANSCHE HELDENSAGEN.

Het Nevelingenlied en de Goedroen (zie vorige bladz.).
FRANKISCHE Of KAREL-SAGEN (Gedichten waar Karel de Groote
eenen hoofdrol in speelt, of die met hem in betrekking staan)
o. a. Caerle ende Elegaste, 12° eeuw ; Vanden bete Wisselau, 12°
eeuw ; Roelantslied, 13 e eeuw ; Floris ende Blancefloer (naar het
Fr. omgewerkt door Dirk van Assenede), 13 e eeuw ; De vier
Heemskinderen, 13 e eeuw.
BRITSCHE Of ARTHUR-SAGEN (Gedichten waar koning Arthur
van Engeland en zijne ridders der Tafel-ronde als hoofdpersonen in optreden) o. a. Lancelot, I2 e eeuw ; Ferguut, 13e
eeuw ; Walewein (naar het Fr. bewerkt door den Vlaming
Pennine en den Brabander Pieter Vostaert), vOOr 135o.
HEIDENSCHE SAGEN (waar Alexander de Groote en andere
helden der klassieke oudheid op den voorrang staan) o. a. De
Roman van Troje, uit het « Walsch » (Fransch), en Alexanders
Yeesten (Lat. gesta, daden), uit het Latijn door Jacob van
Maerlant vertaald.

II. GEESTELIJKE VERHALENDE POEZIE.
12 e eeuw. — Sint Servatius' Legende
door den Limburgschen edelman Heinrijck van Veldeken,
I2 e eeuw. — Vanden Levene ons Heren, 13 e eeuw. — Legende
van Beatrzjs, 13 e eeuw.

Reis van Sint Brandaen,
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Vander Siele ende Vander Lichanie (13e

eeuw).

13roeder Geeraert, minderbroeder (Sint-Truiden, 1 4 e eeuw)
o. a. Leven van Sinte Kerstinen de Wonderbare ; Leven van
Sinte Lutgardis.
Gillis de Wevel, kloosterling (Brugge, 14 e eeuw) o. a. Leven
van S. Amandus.
De legende van Theophilus (i4 e eeuw).
III. LEER- EN KRONIJKDICHTEN.
Vanden V os Reinaerde, door zekeren Vlaming « Willem », 13 e eemv.
Zie hooger bl. 1.
Esoftet (Verzameling van 67 fabelen), 13 e eeuw. Zie bl. 3.
Jan Praet (Westvlaming, einde der 13e eeuw) schreef o. a.
Spegel der Wijsheit.
Jacob van Maerlant (waarschijnlijk geboren te Damme rond
1215- t rond 1291) o. a. Spiegel Historiael ; Rijmbijbel ; Leven
van S. Franciscus ; Der Naturen Bloeme, Z. bl. 4 en 5,,
beneden.
Lodewijk (pasty) van Velthem (begin der 14 e eeuw) o. a.
Spiegel Historiael (vervolg op het werk van Jacob v. Maerl.).
Delis Stoke, pr. (Utrecht 13e eeuw) o. a. Rijmchronijk (der
graven van Holland).
Jan van Heelu (i3 e eeuw) o. a. Slag van Woeronc (Woeringen).
Hein van Aken, pr. (Brussel- t begin der 14 e eeuw) o. a. Roman
van de Roos (vertaald) ; Roman der kinderen van Limborch.
Jan Boendale of Jan de Clerc (Tervuren rond 1280- 7 1365)
o. a. Jans Teestye d. i. Jans overtuiging) ; de Brabantsche
Yeesten (I) ; Der Lekenspieghel. Zie bl. 6.
Jan de Weert (t 1362 ?) o. a. Doctrinale of Spieghel der
sonden.
De Griinbergsche oorlog (van eenen onbekenden schrijver).
Dirk Potter (I5 e eeuw) o. a. Der Minnen Loep.
Willem van Hildegaersberch (rood 135o geboren te Hillegersberg, bij Rotterdam) o. a. van Sinte Gheertruden min.
Augustijnken van Dordt 14e eeuw) o. a. Van zes vaerwen.
Boudewijn van der Loren (15 e eeuw) o. a. De Maghet van
Ghent.
(1) Z. Verslagen der Vlaamsche Academie, Mei 1889 (bI. 120).
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IV. VROEGSTE LIERDICHTEN.
Menigte liederen o. a. Naer Oostlant willen wi varen (Z. nochtans
nota op bl. 5) ; het lied der Twee Conincskinderen ; Het daghet in
den Oosten, enz. Ook veel Kerst- en Marialiederen.
Jacob van Maeriant (z. hooger) o. a. Wapene Martijn ; Der
Kerken Claghe ; Vanden Lande van Over-zee.
Jan I, hertog van Brabant (1251-1294) o. a. minneliederen.
Bertken van Utrecht, kloosterzuster (14e eeuw) o. a. geestelijke liederen. Zie bl. 9.
V. PROZASCHRIFTEN.
Onze vroegste proza is bewaard in 's lands keuren der 13 e eeuw.
Martijn van Torhout, kloosterling (13 e eeuw) o. a. tal van
legenden.
Jan van Ruusbroec , kloosterling (geb. te Ruisbroek bij
Brussel 1294 ?-t 1381) o. a. 't Cieraet der gheestelicker
bruloft ; Vanden seven sloten ; enz.... Zie bl. 5.
Geert Groote, kloosterling (1340-1384), groot redenaar.
Jan Brinckerinck, pr. (t 1419) schreef sermonen.
Jan Brugman, minderbroeder (geb. te Kempen, bij Keulen,
t 1473) schreef sermonen. Hij was ook dichter.
Thomas Hamerken of a Kempis, kloosterling (te Kempen
138o- t 1471). Zie bl. 8.
VI. VROEGSTE TOONEELLETTERKUNDE.
Onder de « Abele » (ernstige) spelen : Esmoreit ; Gloriant ;
Lanceloot, enz.
Onder de « Sotterniffn » (kluchtspelen) : Die bussenblaser ; die
luxe ; drie daghe here, enz.
Tal van mirakel- en mysterielelen o. a. Ons Heren verrisenisse ;
de dry Coninghen, enz.
Van den winter ende van den sower (I5e eeuw).
De eerste Bliscap van Maria ; De sevenste Bliscap van Maria
(15 e

eeuw).

't Spel van den sacramente,

enz.

— 250 -TWEEDE TIJDVAK.
Einde den 14 0 eeuw, 15e eeuw, en begin der 16e.
VERVAL.
Verdere ontwikkeling van het tooneel door de Rederijkkamers....
Taal- en volksverbastering. Na het uitsterven onzer rationale vorstenhuizen en 't overgaan hunner Staten in de handen der verfranschte
Burgondische prinsen, krijgen vreemde taal en zeden de overhand, en,
tevens met het afnemen der vaderlandsche gemeenten, gaat de eerste
glans onzer letterkunde onder... Prediking der protestantsche ketterijen
onder Keizer Karel V.

vereenigingen gevormd met het doel om
tooneelspelen op te voeren en dichtkunde te beoefenen. Ongelukkiglijk ontvingen zij geene goede richting, en vielen in te
lage handen. — Onder de voornaamste rederijkers worden
genoemd :
Antoon de Roovere (Brugge- t 1482) o. a. Tot lof van den
Heilighen Sacramente , enz.
Andries van der Meulen (leefde te Oudenaarde, einde der
15 e eeuw) D. o. a. Van der ketijvigheid der menschelicker
naturen.
Dirk van Munster, pr. (j- Brussel 1515) o. a. De Kerstenspyegel.
Jacob Vilt (Brugge, laatste helft der 15 e eeuw) o. a. Vertroosting der wijsbegeerte, naar Boetius. P. doormengd met D.
Lambert Goetman (i5 e eeuw) o. a. Spieghel der jongens.
Jan van Dale (Brussel, laatste helft der 15 e eeuw) D. o. a. De
Stove.
Cornelis Everaert (Brugge- t 1556) o. a. tal van esbattementen
of kluchten.
Josine des Planques, kloosterzuster te Gent (1478-1535) D.
Matthijs de Casteleyn, pr. (Oudenaarde 1488-1550) D. o. a.
Const van rhetoriken.
Pieter van Diest (begin der 16e eeuw) o. a. Homulus.

REDERIJKKAMERS :
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DERDE TI3DVAK.
16 0 eeuw. — 17 e eeuw. — 18 e eeuw.
HERLEVING. - BLOEI. - VERVAL.
Herleving der taal : glanspunt der Rederijkkamers. Uitbreiding der
ketterijen (vooral sedert Keizer Karels troonaftreden in 1555), en krijg
tegen Spanje. Volkslied... Taalkunde... Splitsing van het eene Nederland in 't katholieke Zuiden en het protestantsche Noorden, erkend
door den Munstersehen vrede van 1648.
De 17° eeuw, eene gouden eeuw voor onze letterkunde, bijzonder in
't Noorden.
De 18° zag den Franschen invloed in Noord en Zuid bovenklimmen ;
taal en zeden verbasteren...

16e

EEUW. - HERLEVING.

I. REDERIJKERSSCHRIFTEN.
Margaretha van Oostenrijk (Brussel 1480- Mechelen 1530)

o. a. liederen.
Anna Bijns (Antw. 1 494-rond 1573) D. o. a. Refereynen. Z. bl. Ic).
J.-B. Houwaert (Brussel 1533-1599) tooneelstukken ; leer-

dichten o. a. Den Lusthof der Maeghden, enz.
Pieter Heyns (Antw. 1537-1567 ?) o. a. tooneelstukken.
Jacob Duym (Leuven 15 47 ? - 1612 ?) o. a. tooneelstukken,

Ghedenkboek, enz.
Karel van Mander (Meulenbeke 1548-1606) o. a. zinnespelen;

vertalingen, kerstliedekens ; ook P. Het Schilderboeck, enz,
Christiaan Fastraets, pr. (16e eeuw) o. a. Spel ofte Factie.
Pieter de Herpener (Antw. 16 e eeuw) o. a. het drama : Het

Leven van S. Truydo.
Cornelis van Ghistele (Antw. 16e eeuw) o. a. berijmde

vertalingen.
Rosiana Coleners (Dendermonde- -1- 1560) D.
Willem van Haecht (Antw. 2e helft der 16e eeuw) o. a.

tooneelstukken en psalmvertalingen.
Edward de Dene (Brugge 16° eeuw) o. a. Waerachtige fabulen

der dieren.
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II. VOLKSLIEDEREN, PSALMVERTALINGEN
EN PROZASCHRIFTEN.
.De Evangelische Peerle

(eener onbekende schrijfster t 1540) P.

Catharina Boudewijns (Brussel i568-16o3) D. o. a. Prieelken
der gheestelycker wellusten.

Willem van Zuylen van Nijevelt (Noordnederlander,
t 1543) o. a. Souterliedekens.

Pieter Daeten of Dathenus (Kassel 1531-159o) D. o. a. De
Psalmen Davids.

Lucas de Here (Gent 1534-1585 ?) o. a. Den Hof en Boomgaard
der Poesien ; De Psalmen Davids, enz.

Jan Utenhove (Gent t 1566) o. a. psalmvertalingen.
Philip van IVIarnix, hr van S. Aldegonde (Brussel 1538-1598)
P. o. a. Byencorf der H. Roomscher Kercke ; D. o. a. het
Boeck der Psalmen ; Wilhelmuslied, enz.
Fruytiers (Brabander, 2° helft der 160 eeuw) D. o. a. De
wijze Sproken van Jesus den zone Syrachs.
Adriaan Adriaensens, pr. (rond 153o-1581) o. a. menigte
leerredenen.
Jan David, pr. (Kortrijk 1545-1613) P. o. a. Christelycken
Bie-Corf der H. Roomscher Kercke ; Velitationes pro idiomatis teutonici seu Germanise inferioris restitutione.
Frans Costerus, pr. (Mechelen- j- 1619) P. o. a. tal van werken
tegen de ketterij.
Marcus van Vaernewyk (Gent 1518-1569) P. o. a. Historie
van Belgis.
Rembert Dodoens (Mechelen 1517-1585) P. o. a. Cruydeboeck.
Dirk Volkertszoon Coornhert (Amsterdam 1522-1590) D. o. a.
Wellevensconste ; Liedtboeck.
Hend. Laurenz. Spiegel (Amsterdam 1549-1612) D. o. a.
Nieuwjaarsliederen ; Hieroglifica ; Hertspieghel.
Roemer Visscher (Amsterdam 1547-1620) D. o. a. Brabbelingh .
— Letterkundigen waren ook zijne dochters Anna en Maria.

Jan
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III. TAALKUNDIGE WERKEN.
Cornelius van Kiel, Kilianus of Kiliaan (Duffel 1528-1607)
o. a. Dictionarium teutonico-latinum.
Matthias Sasbout (Antw. 16 e eeuw) o. a. Dictionnaire
Francois-Flameng.
Jan van de Werve (Antw. 16 e eeuw) o. a. Den schat der
Duytscher talen.
Joos Lambrecht (Gent rond 1491 - rond 1553) o. a. Nederlandsche Spellijnghe.
Pontus Heuterus (de Huyter), pr. (Delft 1535-St Truiden 1602)
o. a. Over de Nederduytsche Ortographie.
17e EEUW. — BLOEI.
A. IN HET NOORDEN.

Samuel Coster (Amst. -1- midden der eeuw) o. a. kluchten en
treurspelen.
Zacharias Heinsius (Antw. 157o-Zwolle 1640) o. a. leerdichten.
Simon van Beaumont (Dordrecht 1574-1654) o. a. puntdichten,
fabelen.
Jacob Cats (Brouwershaven 1577-1660) o. a. leerdichten. Zie
bl. 77.
Daniel Heinsius (Gent 1580-Leiden 1655) o. a. Nederduitsche
Poemata.
Pieter Cornelisz. Hooft (Amst. 1581-1679) D. o. a. blij- en
treurspelen ; P. o. a. Nederlandsche historian.
Jan Stalpaert van der Wiele, pr. (Den Haag 1579-1630)
o. a. liederen,
Hugo de Groot (Delft 1583-1645) o. a. Bewijs van den waren
godsdienst.
Gerbrand Adriaansz. Bredero (Amst. 1585-1618) o. a. blijspelen en liederen.
Jacob Reessen (1586-1658) o. a. Overijsselsche zangen.
Joost van den Vondel (Keulen 1589-Amst. 1679), prins der
Nederlandsche dichters, schreef o. a. tooneelstukken : Palamedes, Joseph in Dothan, Gijsbrecht van Amstel, Lucifer, enz.;
leerdichten o. a. Altaargeheimenissen ; hekeldichten o. a.
Rommelpot van 't Hanekot, Roskam ; lierdichten ; epische

- 2i4 --gedichten ; tal van vertalingen uit de klassieke oudheid in
D. en P., enz. Zie bl. 13.
Dirk Camphuysen (Gorinchem 1587-1627) o. a. Stichtelijcke
Rijmen.
Aug, van Teylingen, pr. (Haarlem 1587-1665) P. o. a.
Opcomste der Nederlandsche beroerte.
Jan Starter (Londen 1594-1647) 0. a. blijspelen en feestliederen.
Jacob van Zevecote (Gent 1596-Harderwijk 1542) o. a. lieren leerdichten. Zie bl. 75.
Constantijn Huyghens (Den Haag (1596-1687) D. o. a. Korenbloemen.
Jan van Heemskerk (Amst. 1597-1656) 0. a. Batavische Arcadia.
Jacob Westerbaen (1599-1670) o. a. minnedichten.
Cornelis Maertz (I7 e eeuw) o. a. liederen, landgedichten.
Daniel Jonctijs (Dordrecht 1606-1654) o. a. minnedichten.
Jeremias de Decker (Dordrecht 1609-1666) o. a. Tier- en
puntdichten. Zie bl. 81.
Reyer of Reinier Anslo, pr. (Amst. 1626-1669) D. o. a_
Evangelische parel ; Martelkroon van S t Steven ; De Pest
to Napels.
Geeraard Brandt (Amst. 1626-1685) o. a. levensbeschrijvingvan Hooft, Vondel, de Ruyter. — Geschiedschrijvers waren
ook zijne zonen Kaspar, Geeraard en Johan.
Jan Vollenhove (Vollenhove 1631-1708) D. o. a. Kruistriomf.
Antonides van der Goes (Goes 1647-1684) D. o. a. De Ystroom.
Pieter de Hondt (t 1621) o. a. leerdichten.
B. IN HET ZUIDEN. - MINDERE BLOEI in vergelijking

met het Noorden.
Lodewijk Makeblijde, pr. (Poperinge 1564-Delft 163o),
opsteller van den eersten Mechelschen Catechismus.
Heribertus Rosweyde, pr. (Utrecht 1569-Antwerpen 1629)
P. o. a. Generale legende der heylighen.
Jacob Ymmeloot (Ieperen 1574- t rond 1630) D. o. a. Kort
gedingh tusschen d'oorloghe en de vrede.
Hendrik van de Putte of van den Born (Eurycius Puteanus),
pr. (Venloo 1574-Leuven 1646) D. o. a. Sedigh Leven. Zie
bl. 12.
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Justus Harduyn (Hardewijn), pr. (Gent 1582-rond 1635)
D.

o.

a. Goddelijke Wenschen.

Michiel Zachmoorter, pr. (Gent 1582-1660) P. o. a. Den
Bloedigen Bruydegom.

Claudius de Clerck (Ieperen 1587-1645) o. a. treurspelen.
Benedikt van Haeften, pr. (Utrecht, rond r588-1648) o. a.
Lusthof der christelycke leeringhe (liederen).

Olivier de Wree (Brugge 1597-1652) o. a. mengeldichten ;
historiewerken.

Adriaan Poirters, pr. (Oosterwijk, bij Tilburg, 1605-1674)
o. a. Het Masker van de wereldt afgetrocken ; het Duyfken in
de steenrotse, enz. Zie blz. 12, 29, 31 en 129.
Pieter Mallants, pr. (Antw. 17e eeuw) D. o. a. Heyrbaene des
Cruys.
Willem Caudron (Aalst 1607-1692) D. o. a. Leven van
S te Catharina van Alexandrie.
Willem van der Elst, pr. le Bouchoute (17 e eeuw) o. a.
Gheestelycke Dichten door WILHEM VAN DER ELST, PRIESTER
PASTEVR.

Pieter Gheschier, pr. te Brugge (17 e eeuw) D. o. a. Des
werelds Proefsteen.

Pieter van Rouvroy, pr. te Nieuwkerke (t 1646) D. o. a.
Tobias' lever en galle.

Jacob de Clerck, pr. (Ieperen, rond 1610- t 1650) D. o. a.
Eerlijck tijdverdrijf.

Prosper de Vynck (Brugge, t 1674) D. o. a. Evangelischen
Raedsman ; Duyfkens ende Willemijnkens Pelgrimagie.

Cornelis Hasart, pr. (Oudenaarde 1617-1688) P. o. a. Kerckelycke Historie.

Lambrecht de Vos (Brugge 1622-1697 ?) D. o. a. Spieghel
der eyghen, kennisse.

Bartholomeus Boeckx (t 1611) o. a liederen.
Pieter Croon, pr. te Leuven (1634-1682) D. o. a. Moy-al ; Cocus
bonus, enz.

Everhard Wassenberg (17e eeuw) o. a. Neepdichten.
Walhorn, bijgenaamd Deckher (advokaat in Brussel, 17 e eeuw)
D. o. a. Poemata in nederduytsche taele.

Jan a Castro, pr. (17e eeuw) D. o. a. Zedige zinnebeelden.
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Daniel Bellemans, pr. (1640-1674) 0. a. Den lieffelyken
Paradysvogel (liederen).
N. B. Vele liederboeken in katholieken zin verschenen rond
dien tijd in het Zuiden, o. a.
Den blijden Requiem ; — Bleyenberg der geestelycker Vreught ; — den
geestelyken Nachtegael; — het geestelyck Bieken ; — het Pried der geesteticker Melodye ; — het Kleyn Paradiiske ; — den geestelycken Leeuwerke ;
— Geestelyck Paradiisken; — den Bloempot der geestelycker Liedehens,

enz. Zie bl. 126.
Fred. Corn. de Conincq (17 e eeuw) o. a. tooneelstukken.
Willem Ogier (Antw. 1618-1689) o. a. tooneelstukken.
Cornelis de Bie (tier 1627-1711) o. a. tooneelstukken.
Michiel de Swaen (Ieperen 1654-1707 ?) o. a. tooneelstukken
en Het Leven ende de Dood van onsen Saligmaker.
18e EEUW. — VERVAL.
A. IN HET NOORDEN.

Arnold Moonen (Zwolle 1644-1711) o. a. leerredenen ; Spraekkunst.
Jan Luyken (Amst. 1649-1712) o. a. leerdichten.
Lucas Rotgans (Amst. 1654-1710) o. a. helden- en tooneeldichten.
David van Hoogstraten (Rotterdam 1658-1724) o. a. dichten taalkundige werken.
Elizabeth Koolaert, vrouw Hoofman, (Haarlem 1664-1736) D.
o. a. Messias.
Lambert ten Kate (Amst. 1674-1732), hoofdgrondlegger der
Nederlandsche taalkunde, schreef o. a. Aenleiding tot de
kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake.
Geeraard van Loon (Delft 1683-1758) o. a. historiewerken.
Pieter Langendijk (Haarlem 1683-1756) o. a. Kluchtspelen.
Pieter Vlaming (Amst. 1686-1733) o. a. leerdichten.
Justus van Effen (Utrecht 1684-1735) P. o. a. Hollandsche
Spectator (weekblad over letter- en zedekunde).
Arnold Hoogvliet (Vlaardingen 1687-1793) D. o. a. Abraham
de Aartsvader.
Huib. Corn. Poot (Abstwoude 1689-1733) o. a. landgedichten.
Sybrand Feytama (Amst. 1694-1758) D. o. a. vele vertalingen.
Balthasar Huydecoper (Amst. 1695-1778) o. a. Proeven van
tael- en dichtkunde ; gedichten.

G57 -

Abrah. Alewijn (17 . -I8 e eeuw) o. a. herders- en blijspelen.
Dirk Smits (Rotterdam 1702-1752) D. o. a. De Rottestroom.
Jan Wagenaer (Amst. 1709-1773) o. a. Vaderlandsche historie.
Willem van Haren (Leeuwarden 1710-1768) o. a. epische, lieren leerdichten : Gevallen van Friso; Leonidas ; Lof des vredes.

Onno Zwier van Haren (Leeuwarden 1711 of 1713-1779) D.
o. a. De Geuzen. Ook P.

Pieter Huizinga Bakker (Huizinge 1713-1781) o. a. Tier- en
hekeldichten.

Lucas Trip (Eelde 1713-1782) o. a. Tijdwinst in ledige uren.
Nikol. Simon van Winter (Amst. 1718-1795) D. o. a. De
Amstelstroom ; Gedichten en fabelen. Hij was echtgenoot van

Lucretia Wilhelmina van Merkem (Amst. 1722-1789) D. o. a.
Het Nut der Tegenspoeden ; Germanicus:

Jan le Francq van Berkhey (1729-1812) : dicht- en prozawerken. Zie bl. 189.

Simon Stijl (Harlingen 1731-1804) o. a. Opkomst en Bloei der
vereenigde Nederlanden.

Adriaan Kluit (Dordrecht 1735-1807) o. a. taalkundige werken.
Julia Cornelia de Lannoy (Breda 1738-1782) o. a. treurspelen ; hekeldichten.

Elizabeth Wolff geb. Bekker (Vlissingen 1738-1804) o. a.
Tier- en hekeldichten ; en met

Agatha Deken (Amstelveen 1741-1804) de eerste romans in
onze taal o. a. Sara Burgerhart ; Willem Leevend.

Frans van Lelyveld (Leiden 1740-1785) o. a. taalkundige
werken.

Hieronimus van Alphen (Gouda 1746-1803) o. a. Tier- en
leerdichten ; Kleine Gedichten voor kinderen. Zie bl.

21.

Rhijnvis Feith (Zwolle 1752-1824) o. a. Tier- treur- en leerdichten. Ook P.

Arend Focke Simonsz (Amst. 1755-1812) P. o. a. Moderne
Helicon.

Jacob Haafner (Halle 1755-1800) o. a. reisbeschrijvingen.
Zie bl. 99.

Jacob Bellamy (Vlissingen 1757-1786) o. a. lierdichten.
Pieter Niewwiand (Diemermeer 1764-1794) o. a. lierdichten.
Jan Fortman (18 e eeuw) o. a. Dichtlievende mengelingen.
Bloentl. 1 .L Deel 17.
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Jacob Moons, pr. (Ant. 1639-1721) o. a. leerdichten.
Lieven de Meyer, pr. (Gent 1655-1730) D. o. a. De Gramschap.
Zie bl. 14.
Adriaan Cosyns, pr. (Antw. i658-Kortrijk 1711) o. a. Verscheyde gedichten. P. eene eerste proeve van Idioticon.
J. B. Wellekens (Aalst 1658-1726) o. a. herderszangen. Zie
bl. 14.
Lieven Frans van Bouchaute, pr. (Gent 1668-1739) o. a.
Tafereel der Penitentie.
Jan Pieter van Male, pr. (Brugge 1679-1735) o. a. leerdichten.
Karel van den Abeele, pr. (Burburg 1709-Gent 1776) o. a.
godgeleerde werken.
Jan Lod. Krafft (Brussel 1710 -1- ?) o. a. Schat der fabelen.
J. Fr. Cammaert (Brussel 1710-178o) o. a. tooneelstukken.
Jacob Neyts (Brugge 1727-1794) o. a. tooneelstukken.
W. F. G. Verhoeven (Lier 1738-1809) o. a. tooneelstukken.
Jan des Roches ('s Gravenhage 1740-1787) o. a. Nieuwe
Nederduytsche spraekkonst.
Jan Frans Stallaert (Meuzeghem 1751-1828) : Dichterlijke
Nalatenschap.
J. A. F. Pauwels (Antw. 1747-1823) o. a. zededichten.
J. B. Hofman (Kortrijk 1758-1835) o. a. tooneel- en blijspelen.
Dom. Stevens, pr. (Lier -1772-1803) o. a. treurspelen.
J. F. van der Borght (Lier 18 e eeuw) o. a. tooneelstukken.
F. M. Piens (Brussel 18e eeuw) o. a. tooneelstukken.
Frans Donaat van Daele (Ieperen 1737-1818) o. a. vele
dicht- en prozastukken over taal- en spelkunde in zijn tijdschrift (c TIJDVERDRIJF )).
Cornelis Smet, pr. (Moorsel 1740-1812) P. o. a. Heilige en
roemweerdige Personen in geheel Nederland.
Jozef Tourbe, pr. (Antw. 1744-1817) P. o. a. Meditation op het
Lijden van Jezus.
Jan Antoon Stichelbaut, pr. (Gent 1746-1814) D. o. a. De
heilige Maget ende Moeder Gods Maria. Zijn broeder.
Alberik Stichelbaut, (Gent 1754-1837) D. o. a. Jeruzalems
Herstelling (in twaalf boeken).
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VIER DE TIJDVAK.
Einde der 18 e eeuw. — 19 e eeuw.
ONTWAKING EN BLOEI.
Ontwaking van 't nationaal gevoelen en hoogere vlucht der taal op het
einde der 18' eeuw.... Tijdelijke dwangmaatregelen der Fransche overheerschers er tegen.... Nieuwe krachtontwikkeling zoo in 't Zuiden als
in 't Noorden ; in Belgie vooral sedert onze vereeniging met Holland.
N. B. De namen komen achter elkander volgens het jaar van de
geboorte der schrijvers.

S. M. Coninckx, pr. (St Truiden 1750-1839) D. o. a. Fabelen ;
Punt- en Mengeldichten. Zie bl. 32, 4o, 48.
Pieter Joos de Borchgrave (Wakken 1751-1819) D. o. a.

De Belgen ; De Slag van Friedland.
Pieter Weiland (Amst. 1754-1832) o. a. Nederduitsch Woor-

denboek.
Willem Bilderdijk (1) (Amst. 1756-1831). Episch gedicht :

Ondergang der eerste Wareld ; leerdichten o. a. De Ziekte der
Geleerden ; treurspelen o. a. Floris V ; Willem van Holland ;
lierdichten o. a. Napoleon ; De Kunst der Poezij. P. taalkundige
en historische werken. Zie bl. 32, 49, 157, 183.
P. H. A. Jan Strick van Linschoten (t 1819) o. a.
Gedichten.
Jacob Arn. Clignett (1756-'s Gravenhage 1827) o. a. taalkundige werken.
August Eugeen van de Poel (Wakken 1758-1835) D. o. a.
Den jongsten Dag des Oordeels.
Jan van Walrê (Haarlem 1759-1837) D. o. a. Natuur en
opvoeding of het Gansje ; Heidebloemen ; Nederland herboren ; en tooneelstukken.
Willem Antoon Ockerse (Vianen 1760-1826) o. a. leerredenen en redevoeringen.
Ewald Kist (Woerden 1762-1822) o. a. leerredenen en rodevoeringen.
(1) Hij schreef meer dan honderd vijftig boekdeelen, en “ beoefende alle
dichtsoorten, buiten het blijspel ; in alle bracht hij meesterstukkert
voort. ” (Snellaert, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde).
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Petronella Moens (Kubaart, in Friesland, 1762-1843) D. o. a.
Tafereelen uit de Nederiandsche Geschiedenis.
Gijsberg Karel van Hogendorp (Rotterdam 1762-1833) o. a..
historische en staatkundige bijdragen.
Hendrik van der Palm (Rotterdam 1763-1841) o. a. leerredenen en redevoeringen ; Geschied- en redekunstig Gedenkschrift van Nederlands Herstelling. Zie bl. 147.
Cornelis Loots (Amst. 1765-1834) o. a. lierdichten : De Dwingelandij ; De Volkswoede ; De Hollandsche taal, enz.
Martinus Stuart ('s Gravenhage 1765-1826) o. a. historische
werken.
Jan Jacob Lambin (Ieperen 1765-1841) o. a. talrijke gedichten
en geschiedkundige schriften.
Willem Broes (Amst. 1766-1858) o. a. leerredenen.
Jan Frederik Helmers (Amst. 1767-1813) D. o. a. De Hollandsche Natie. Zie bl. 146.
Jacob Scheltema. (Franeker 1767-1835) o. a. tal van letteren geschiedkundige opstellen.
Ant. Chr. Winand Staring (Gendringen 1767-1850) o. a.
gedichten.
Maurits Corn. van Hall (Vianen 1768-1858) o. a. lofredenen
en gedichten.
Samuel Iperusz. Wiselius (Amst. 1769-1845) o. a. tooneelspelen.
Jan Clarisse (Schiedam 1770-1846) o. a. Gedichten.
Adam Simons (Amst. 1770-1834) o. a. lof- en leerdichten.
Hendrik Harmen Klijn (Amst. 1773-1856) en zijn broeder
Barend Klijn (Amst. 177 4-1829) schreven o. a. Tier- en leerdichten.
Jan Kinker (Meilust 1774-1845) o. a. wijsgerige schriften.
D. en P.
Corn. Fransen van Eck (Amst. 1774-1830) o. a. Redevoeringen.
P. G. Witsen Geysbeek (Amst. 1774-1833) o. a. tooneelstukken en critische geschriften. Zie bl. 36.
August D'Huygelaere (Deinze 1774-1849) o. a. Nationale
Poèzie.
David Jacob van Lennep (Amst. 1774-1853) o. a. geschiedkundige verhandelingen.
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1V/atthijs Siegenbeek (Amst. 1774-1855) o. a. leerredenen en
tal van taalkundige werken.
Marten Westerman (Amst. 1775-1852) o. a. tooneelspelen.
Maria Jacoba de Neufville (Amst. 1775-1856) o. a. zedekundige romans.
Jan Melchior Kemper (Amst. 1776-1824) o. a. vele redevoeringen, verhandelingen en staatkundige geschriften.
Nicolaas Godfried Van Kampen (bij Haarlem 1776-1839)
o. a. tal van letterkundige en historische werken.
Jan Immerzeel (Dordrecht 1776-1844) D. o. a. Hugo Van
't Woud.
Jeronimo de Vries (Amst. 1776-1853) o. a. geschied- en letterkundige schriften.
Hendrik Meijer J r (1776-1856) o. a. Gedichten ; en Nederlandsche geschiedenissen.
Robrecht Hendrik Arntzenius (Amst. 1777-1823) o. a. Dichtlievende uitspanningen.
Hajo Albert Spandaw (Vries 1777-1855) o. a. Gedichten.
Izaak Jan Dermout (1777-1867) o. a. leerredenen.
David de Simpel (Moorslede 1778-1851) P. o. a. Taalkundige
tweespraak. D. o. a. gelegenheidsverzen.
Thomas van Loo (Oostende 1778-1851) o. a. Vlaamsche
Dichtkunst (in vier zangen).
Hendrik Tollens (Rotterdam 178o-1856) D. o. a. Tafereel
van de Overwintering der Hollanders op Nova-Zembla ; het
volkslied Wien Neerlands bloed ; en tal van huiselijke gedichten.
Zie bl. IoI, 168.
Jan Matthias Schrant, pr. (Amst. 1783-1866) o. a. Redevoeringen en verhandelingen van historischen en letterkundigen
aard. Zie bl. 212.
Cornelis van Marle (1783-1859) o. a. Rijmelarij.
Elias Annes Borger (Joure, in Friesland, 1784-1820) o. a.
leerredenen.
Leo d'Hulster (Tielt 1784-1848) o. a. Lettervruchten.
Joos Fr. de Hoon (Gent 1787-1867) o. a. Novellen en gedichten.
Barthold Hendrik Lulofs (Zutfen 1787-1849) o. a. vele taalkundige verhandelingen ; gedichten.
Arend van Halmael (Amst. 1788-185o) o. a. treur- en
blijspelen.
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Jacob Geel (Anist. 1789-1862) P. o. a. Gesprek op den
Drachenfels.
J. H. Halbertsma (Grouw 1789-1869) o. a. taal- en geschiedkundige werken.
Karel August Vervier (Gent 1789-1872) o. a. gedichten.
Willem Messchert (Rotterdam 1790-1844) D. o. a. De Gouden
Bruiloft.
Hendrik Jan Nassau (Middelburg 1791-1873) o. a. De Nederlandsche taal en Grimm's Deutsches WOrterbuch ; en vele andere
schriften over taalkunde, opvoeding, wetgeving, enz.
Jozef van der Moere, pr. (Meenen 1791- Drongen 1875) o. a.
De jonge Levieten van het Seminarie van Gent to Wezel ; De
l'importance de la langue flamande au point de vue national,
litteraire, religieux et moral.
Damien Cracco, pr. (Roeselare 1791-1860) o. a. Miltons Verloren Paradijs ; fragmenten uit den Ilias (vertaling in verzen).
Frans de Vos (Kaprijke 1792-1850) D. o. a. De Menschlievendheid ; eenige tooneelwerken.
Lodewijk de Potter (Rumbeke 1792-1869) o. a. talrijke overzettingen van Latijnsche dichters.
Jan Frans Willems (Bouchout 1793-1846) D. o. a. Aan de Belgen
P. Verhandeling over de Nederduitsche Taal en Letterkunde ;
en zeer vele geschied- en taalkundige uitgaven. Zie bl. 5g.
Karel Godfried Withuys (Amst. 1794-1865) D. o. a. De Val
van Sigeth.
Jacob van Oosterwijk Bruyn (Amst. 1794-1874) o. a. Luimige
dichtstukjes.
Joz. Jan Smet, pr. (Gent 1794-1877) o. a. Getrouw Verhaal
der marteldood van de heeren van Oudenaarde ten tijde
der Beeldstormerij.
Adriaan Bogaers ('s Hage 1795-1870) D. o. a. De Tocht van
Heemskerk naar Gibraltar. P. Taalkundige opstellen.
Willem de Clercq (Amst. 1795-1844) o. a. gedichten.
Pieter Theod. Helvetius van den Berg (Zwolle 1795-1873)
o. a. blijspelen : De Neven ; De Nichten.
P. van Limburg Brouwer (Dordrecht 1795-1847) o. a.
letterkundige verhandelingen.
Pieter Jan Renier (Deerlijk 1795-1859) o. a. Uitgekozen
Verdichtselen van Lafontaine. Zie bi. 58.
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Jan Rudolf Torbecke (Zwolle 1796-1872) o. a. staatkundige
schriften.
Jan Antoon de Jonghe (Lokeren 1797-1861) D. o. a. Waterloo ;
Liederik de Buck (drama).
Abraham des Amorie van der Hoeven (Rotterdam
1798-1855) o. a. redevoeringen. Zie bi. 184.
Izaak da Costa (Amst. 1798-1860) D. o. a. De Verlossing
van Nederland ; Vijf en twintig jaren. P. Bilderdijk herdacht.
Joos Jan Steyaert (Gent 1799-1858) P. o. a. Beschrijving
der Stad Gent ; Een Speelreisje in Belgie.
Michiel Hendrik Davidts, pr. (Leuven 1800-1875) o. a. Wat
doet de priester in den Biechtstoel ? — De Taalherstelling ;
en vele staatkundig-godsdienstige vlugschriften.
Barth. Theod. Lublink Weddik (Amst. 1801-1862) D. o. a.
Gedachten en Beelden ; Gedachten-Mozaiek ; De Binnenkamer
van een kruidenier. Ook P.
Jan David, pr. (Lier 18o1-1866) o. a. Vaderlandsche Historie ;
Aanteekeningen op Bilderdijks Ziehte der Geleerden ; Navolging
Christi vertaald ; aantal redevoeringen en verhandelingen ;
uitgaven van vroegere schrijvers, enz. Zie bl. 72, 78, 132,
191, 223, 230, 235.
Willem Groen van Prinsterer (Voorburg 1801-1876) o. a.
tal van historische en staatkundige schriften.
Jan Hendrik Bormans (St Truiden 1801-1878) o. a. Verslag
over de verhandelingen nopens de spelling in 1841 ; ook vele
uitgaven van vroegere schrijvers.
Adriaan van der Hoop Jr (Rotterdam 1802-1841) o. a. tal
van gelegenheidsdichten en navolgingen.
Jacob van Lennep (Amst. 1802-1868) D. o. a. tooneelwerken ;
Nederlandsche legenden. P. o. a. Ferdinand Huyck (roman).
Sam. Philip. Lipman (Londen 1802-1871) 0. a. werken over
rechts- en godgeleerdheid.
Cornelis Broere, pr. (Amst. 1803-1860) o. a. De terugkeer
van Hugo de Groot tot het Katholiek Geloof. Ook D. o. a.
Constantijn.
Maria van Ackere, geb. Doolaeghe (Diksmude 1803-1884)
D. o. a. Madelieven ; Winterbloemen.
C. F. A. Duvillers, pr. (Avelgem 1803-1885) D. o. a. De
Fransquillonade ; volksliederen.
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Prudens van Duyse (Dendermonde 1804-1859) D. o. a.
Spellingsoorlog ; Godfried of de Godsdienst op het veld ;
Het Klaverblad. P. Verhandeling over den Nederlandschen
versbouw. Zie bl. 150.
Pieter Jozef Visschers, pr. (Antw. 1804-1861) o. a. Een
woord over de oude Rhetorijkkamers ; Mengelingen van vaderlandschen inhoud ; en tal van redevoeringen, verhandelingen
en godsdienstige schriften.
Luciaan Leop. Joz Jottrand (Genappe 1804-1877) P. o. a.
Nederduitsche Gewrochten van eenen Waal.
Pieter Ecrevisse (Obbicht, in Limburg, 1804-1879) P. o. a.
De Bokkenrijders, en vele andere romans.
Karel Lodewijk Ledeganck (Eekloo 1805-1847) D. o. a.
De drie Zustersteden ; De Zinnelooze. Zie bl. 38, 65, 124.
Andries Hendrik van Hasselt (Maastricht 1805-1874) o. a.
D. Het gulden Boekske. P. Het Dorp der Goudmakers. Zie
bl. 152.
Const. Philip Serrure (Antw. 1805-1872) o. a. Vaderlandsch
Museum voor Nederduitsche Letterkunde ; en uitgaven van
vroegere schrijvers.
Frans Rens (Geeraardsbergen 1805-1874) o. a. Gedichten ;
Bladeren uit den vreemde, enz.
Frans Jozef Blieck (Wervik 1805-188o) o. a. Mengelpoezie ;
Lentetuiltje.
Joos Hillegeer, pr. (Beveren 1805-1884) P. o. a. Strijd en
Zegepraal der Heiligen ; Belgie en zijne Heiligen ; en vele
godsdienstige werken.
J. Fr. Al. Leesberg (Leidschendam 1805-1889) D. o. a.
Herdersdichten.
Victor Huibrecht Delecourt, deknaam van den Hove,
(Bergen 1806-1853) o. a. Verbuigingen der oud-, middel- en
nieuwdietsche Sprake.
J. F. Oltmans ('s Gravenhage 1806-1854) o. a. redevoeringen,
Arie de Jager (Delfshaven 1806-1877) o. a. Woordenboek der
Frequentatieven in het Nederlandsch, en tal van taalkundige
schriften.
Bernard ter Haar (Amst. 1806-1880) D. o. a. Huibert en
Klaartje ; St Paulus-rots ; Aan een Apostel des Ongeloofs.
Jan Jacob Frans Wap (Rotterdam 1806-1880) D. o. a. De
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Rome.
Philip H. de Coster, pr. (S t Joris-Weert 1806-1885) o. a.
werken over methodeleer.
Philip Maria Blommaert (Gent 1807-1871) o. a. Aloude
Geschiedenis der Belgen ; Gedichten ; en vele uitgaven van
vroegere schrijvers.
Jan Theodoor Beelen, pr. (Amst. 18o7-Leuven 1884) o. a.
Bijbelvertalingen.
K. E. van Koetsveldt (Rotterdam 1807-1893) o. a. tal van
schetsen en novellen, waaronder : Schetsen uit de pasterij te
Mastland.
Karel Lod. Torts (Antw. 1808-1868) o. a. geschiedkundige
Werken (vooral op Antwerpen).
Jan Michiel Dautzenber-g (Heerlen 1808-1869) o. a. Beknopte
Prosodie der Nederduitsche Spraak ; Gedichten. Z. bl. 79. 131.
Karel Jozef yap den Nest, pr. (Antw. 1808-1871) o. a. Godsdienstige Gedichten. P. Merkweerdigheden van Italie.
Everard Jan Potgieter (Zwolle 1808-1875) D. o. a. Liedekens
van Bontekoe ; Florence.
R. Corn. Bakhuizen van den Brink (Amst. 1809-1865). P. o. a.
Studien en schetsen.
Jan Pieter Heye (Amst. 1809-1876) o. a. Kinderliederen.
Lambert Allard te Winkel (Arnheim 1809-1868) o. a. vele
stukken over Nederlandsche spelling ; medewerking aan het

Woordenboeh der Nederlandsche teal.
Ferd. Aug. Snellaert (Kortrijk 1809-1872) o. a. Schets eener
Geschiedenis der Nederduitsche Letterkunde ; aantal redevoeringen en verhandelingen over historisch-letterkundige
vraagpunten.
Hendrik Jacob Koenen (Amst. 1809-1874) o. a. voorlezingen
van historischen en letterkundigen aard.
Aarnout Drost( Amst. 1810-1834) o. a. Gelderland ; en romans.
Lodewijk Joachim Vleeschouwer (Antw. I8io-i866) o. a.
Vertaling in verzen van GOthe's Faust ; — hekelend weekblad

Reinaert de Vos.
J. J. A. Gouverneur, deknaam Jan de Rijrner, (Hoevelaken
1810-1889) o. a. Kindergedichten.
Frans de Voght, pr. (Aartselaar 1810-Mechelen 1895) D. o. a.
Bekoring en Zege. Zie bl. 117.
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Hippoliet Jan van Peene (Kaprijke 1811-1864) 0. a. vele blijspelen ; hij dichtte ook het volkslied De Vlaamsche Leeuw.
Theodoor van Ryswyck (Antw. 1811-1849) D. o. a. Dichterlijke bespiegeling op het « Onze Vader » ; Politieke Refereinen ;
Godgewijde Gezangen. Zie bl. 40.
Jan-Baptist de Corte, pr. (St Lievens Hautem 1811-1873)
D. o. a. Verdichtsels.
Willem Jozef van Zegge/en ('s Hage 1811-1879) D. o. a.
Pieter Spa naar Londen.
Joanna Desideria Courtmans, geb. Berchmans (Audegem.
1811-1890) o. a. tal van gedichten. P. verhalen en novellen
o. a. Het Geschenk van den Jager.
W. J. Knoop (Deventer 1811-1894); o. a. krijgs- en geschiedkundige schriften.
Karel Lodewijk Ternest (Dentergem 1812-1887) o. a. Uitspraakleer, en andere schoolwerken.
Th. Borret (1812-1890) o. a. Kanselredenen en verhandelingen.
Michiel van der Voort (Antw. 1812-1867) o. a. vele geschiedkundige schriften, vooral over het Burgondisch tijdvak.
Joan ten Gouw (Amst. 184o-Hilversum 1894) P. o. a. Amstelodamiana.
Willem Moll (Dordrecht 1822-1880) o. a. Kerkgeschiedenis van
Nederland vOOr de Hervorming; en vele andere hist. schriften.
Hendrik Conscience (Antw. 1812-1883) : een honderdtal boekdeelen in P. o. a. De Leeuw van Vlaanderen ; Wat eene Moeder
lijden kan ; Eenige Bladzijden uit het Boek der Natuur ; Baas
Ganzendonck ; De Boerenkrijg ; De Loteling ; Bavo en Lieveken, enz. Zie bl. 17, 98, 106, 156, 158.
Anna Lud. Geertruide Bosboom Toussaint (Alkmaar 18121886) P. romans, waaronder : het Huis van Lauernesse ;
Leycester in Nederland ; De Delftsche Wonderdoktor, enz.
J. Renier Snieders (Bladel, in N-Brab., 1812-1888) o. a. De
Hut van Wartje Nulph ; Amanda ; Narda ; De Scheerslijper ;
Zonder God, enz. Zie bl. 136, 139.
Samuel Jan van den Bergh ('s Gravenhage 1814-1868) o. a.
Balladen en gedichten.
Pieter van der Ploeg pr. (Wassenaar 1815-188i) o. a. gedichten ; en tal van godsdienstige schriften. Zie bl. 71.

— '267 —

Jan K. H. Nolet de Brauwere van Steeland (Rotterdam.
,815-Vilvoorden 1888) gedichten. P. o. a. Reisje in het Noorden ; taalkundige schriften. Zie bl. 177, 188.
Jan de Laet (Antw. 1815-1891) o. a. Gedichten ; P. vele
verhalen en novellen. Zie bl. 137.
Bruno Jozef Bouquillon (Kortrijk 1816-1879) o. a. gedichten.
W. J. Hofdijk (Alkmaar 1816-1888) D. o. a. Kennemer Balladen ; Aeddon, enz. P. o. a. Ons Voorgeslacht. Zie bi. 145.
Evert Masdorp, of Rosmade (Alkmaar 1818-1871) P. o. a.
Het Volk der Westfriezen.
Jan van Vioten (Kampen 1818-1883) o. a. tat van geschied-,
taal- en letterkundige werken.
Jan Jacob van Oosterzee (Rotterdam 1817-1882) o. a. Kanselredenen.
W. J. A. Jonckbloet ('s Hage 1817-1885) o. a. Geschiedenis der
Midden-Nederlandsche Dichtkunst ; Geschiedenis der Nederiandsche Letterkunde ; en uitgaven van vroegere schrijvers.
Pieter Frans van Kerkhoven (Antw. 1818-1857) o. a.
Ferdinand de Zeeroover (roman) ; eenige tooneelwerken en
geschiedkundige opstellen.
Jan van Ryswyck, Theodoors broeder, (Antw. 1818-1869)
D. o. a. Volkslust of Hekel en Luim. Zie bi. 128.
Mark Prager Lindo of Ouden Heer Smits (Londen 1819-1877)
o. a. Brieven en Uitboezemingen.
Lodewijk Delgeur (Rotterdam 1819-Antw. 1888) o. a. verhandelingen van taal- en aardrijkskundigen aard ; Rijmwoordenboek.
Jan Jacob Lodewijk ten Kate ('s Hage 1819-1889) D. o. a.
Legenden ; De Schepping ; De Planeten ; vertaling in verzen
van Tasso's Jerusalem verlost ; enz. Zie bl. 201, 213.
Eugeen Edward Stroobant (Turnhout 1819-Brussel 1889)
o. a. Gedichten ; P. tooneelstukken.
R. P. A. Dozy (Leiden 1820-1883) o. a. Ooster-taalkundige
opstellen.
Matthias de Vries (Haarlem 1820-1892) o. a. vele taal- en
letterkundige geschriften, uitgaven van vroegere schrijvers ;
hij was de hoofdopsteller van het Woordenb. der Nederl. taal.
Edward Douwes Dekker, deknaam Multatuli (Amst. 18201887) P. o. a. Max Havelaar.
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Jozef Albrecht Alberdingk Thijm (Amst. 1820-1889) o. a.
gedichten en novellen, en vele geschriften over taal- en letterkunde, geschiedenis, kunstcritiek, enz.
Karel Frans Stallaert (Merchtem 1820-1893) o. a. geschieden taalkundige schriften ; Glosarium van verouderde rechtst ermen.
H. J. C. van Nouhuys (S t Jans Molenbeek 1821-Amst. 1853)
schreef gedichten ; P. De Wapensmid en zijn Zoon (roman).
Pieter Domien Kuyl, pr. (Geel 1821-1873) o. a. Gheel vermaard door den eeredienst der H. Dimphna ; Hoboken en
zijn wonderdadig Kruisbeeld.
Jan van Beers (Antw. 1821-1888) D. o. a. De Stoomwagen ;
De zieke Jongeling ; De Bestedeling ; Begga ; De Oorlog.
P. o. a. Het Hoofdgebrek van ons Middelbaar onderwijs.
Geer. Jan Dodd (Antw. 1821-1888) o. a. Liedjes en Deuntjes ;
novellen en tooneelstukken.
Lodewijk 'Willem Schuermans, pr. (Kampenhout 18211891) o. a. Algemeen Vlaamsch Idioticon ; Vlaamsche schrijvers der oude Hoogeschool van Leuven.
Jan Jozef van der Horst, pr. (Zaandam 1822-1889) o. a.
De Martelaren van 't Coliseum ; Nederlandsche Verhalen.
Zie bl. 149, 220.
Desire Delcroix (Deinze 1823-1887) schreef drama's o. a.
Philippine van Vlaanderen.
W. J. F. Nuyens (Avenhorn 1823-1894) o. a. hist. werken,
waaronder : Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten, en
Algemeene Geschiedenis des Nederlandschen Volks.
Jacob Jan Frans Heremans (Antw. 1825-1884) o. a. FranschNederlandsch en Neder1.-Fr. Woordenboek ; Verslag over de
Spellingscommissie in 1864 ; en vele letterkundige schriften.
Servaas Dirks, pr. (Maastricht 1825-1888) o. a. De H. Antonius van Padua en zijne Tijdgenooten ; De H. Trudo ;
bijdragen over lettercritiek.
Eugeen Zetternam, of, met waren naam, Jozef Diricksens,
(Antw. 1826-1855) P. o. a. Mijnheer Luchtervelde ; Bedenkingen op de Nederlandsche schilderschool.
Lenaard Lodewijk de Bo, pr. (Beveren-op-de-Leie 1826-1885)
o. a. Gedichten ; Westvlaamsch Idioticon. Zie bl. 85.
Koenraad Busken Huêt ('s Hage 1826-Parijs 1886) P. o. a.
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Karel Vosmaer, deknaam Flanor, ('s Gravenhage 1826- Montreux, in Frankr. 1888) o. a. Schetsen en losse stukken (Vogels
van diverse Pluimage) ; vertaling in hexameters van Homeros'
Ilias en Odussee.
Lodewijk Gerrits (Antw. 1827-1873) P. o. a. De oude Belgen.
Jacob Jan Cremer (Arnheim 1827-188o) o. a. P. Betuwsche
Novellen ; Reisgezelschap ; Arme Samuel.
Jan Hendrik van Dale (Sluis 1828-1872) o. a. Nieuw Woordenboek der Nederlandsche taal ; en vele taalkundige bijdragen.
Pieter August de Gënestet (Amst. 1829-1861) o. a. Eerste
gedichten ; Leekedichtjes ; Laatste der eerste. Zie bl. 226.
P. Abr. Sam. van Limburg Brouwer (Luik 1829-1873) o. a.
historische beschouwingen en taalkundige verhandelingen.
Hendrik de Veer (Sommelsdijk 1829-1890) o. a. romans ; en
andere schriften, b. v. Trou-ringlt voor 't jonge Holland.
Jan Jozef Habets, pr. (Oirsbeek 1829-1893) ; geschied- en
oudheidkundige werken, o. a. Jan van Weert ; Houthem-SintGerlach.
Michiel Smiets (Maastricht 183o-1885) o. a. Dichtwerken.
Zie bl. 163.
J. F. Hendrickx, pr. (Turnhout 1830-1892) o. a. gedichten.
Lodewijk Mathot, deknaam van Ruckelingen, (Antw. 183o-1895)
P. novellen ; historische werken, waaronder : Geschiedenis der
Oostenrijksche Nederlanden.
Mathilde David, geboren van Peene (Koewacht, in Zeeland, 1831-1885) o. a. D. Myrtebladen.
Desideer Pieter van Spilbeeck (Antw. 1831-1887) o. a.
Kermisfeesten van 1864 ; vele levensbeschrijvingen en artikels
over kunst.
Lodewijk Roersch (Maastricht i831-Luik 1891) o. a. Woordenlijst op Alexanders Y eesten van Jacob van Maerlant, en
andere taal- en oudheidkundige schriften.
Jan Willem Brouwers, pr. (Amst. 1831-1893) o. a. gedichten ;
en vele staatkundige en godsdienstige schriften.
Rosalia Loveling (Nevele 1834-1875) o. a. Gedichten.
Frans de Cart (Antw. 1834-1875) o. a. Liederen ; Zingzang.
Zie bl. Zoo, 122.
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Pieter Corn. Verhuist (Kontich 1835-1873) D. o. a. Mijmeringen ; Echo's der Gedachten.

Antoon Bergmann (Lier 1835-1874) P. o. a. Ernest Staes.
Frans Haverschmidt (Leeuwarden 1835-1894) P. o. a.
Schetsen, novellen ; D. Snikken en Glimlachjes van Piet
Paaltjens.
Simon Gorter (Warns 1838-1871) o. a. Letterkundige studien.
Eelco Verwijs (Deventer 1838-188o) o. a. medewerking aan
het Woordenboek der Nederl. taal ; en uitgaven van vele vroegere
schrijvers.
Ign. Th. Welvaarts, pr. (Schijndel 1840-Postel 1892) o. a.
Geschiedenis der abdij van Postel ; id. van Corsendonk.
J. H. J. L. de Coussemaker (Belle, in Frankrijk, 1842-1890)
o. a. Fransche oudheid- en geschiedkundige werken over de
Vlamingen van Fransch-Vlaanderen.
Hendrik Lambrecht, bisschop van Gent (Welden 1848-Gent
1889) P. o. a. Verklaring van den Mechelschen Catechismus.
Am. Vyncke, pr. (Zedelgem 1850-Kibanga (Midden-Afrika) 1888)
P. o. a. Brieven van eenen Vlaanaschen Missionnaris in
Midden-Afrika.
Julius Plancquaert (Worteghem 1853-1888) P. o. a. De
Franschen in Vlaanderen.
Albrecht Rodenbach (Roeselare 1856-188o) D. o. a. Eerste
Gedichten ; Gudrun (drama). Zie bl. 97.
Alfred Weustenraad (St Truiden'1861-1878) o. a. Gedichten.
Zie bl. 19 en 42.
C. H. T. Jamar (deknaam van drij priesters uit Limburg)
o. a. Maria, Moeder van Jezus ; volksschriften. Zie bl. 151.
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Jan Geeraard R. Acquoy (Amsterdam 1827) o. a. geschiedkundige werken ; uitgave van middeleeuwsche liederen.

Frans Lod. Aerts, pr. (Lille 1834) D. o. a. Harp en Beitel.
Pieter Pauwel M. Alberdingk Thijm (Amst. 1827) P.
o. a. De H. Willebrordus, Apostel der Nederlanden ; Karelde-Groote en zijne Eeuw ; Vroolijke Historie van Marnix ; enz.
H. J. P. H. Allard, pr. (Geertruidenberg 1830) o. a. studiön
van geschied- en letterkundigen aard.
G. Theod. Antheunis (Oudenaarde 1840) D. o. a. Uit het
Hart. Zie bl. 76, 84.
Isidoor Bauwens (Aalst 1855) P. o. a. Lijkbehandeling en
rouwplechtigheden bij de meeste volken.
Theod. J. J. Arnold (Didam, in Gelderland, 1832) o. a.
bibliographische schriften.
Nikolaas Beets, deknaam Hildebrand, (Haarlem 1814) o. a.
tal van dichtbundels, en in P. o. a. Camera Obscura ;
Verscheidenheden en Verpoozingen op letterkundig gebied.
Pieter Vinc. Bets, pr. (Tienen 1822) P. o. a. De Pacificatie
van Gent ; Zout-Leeuw ; en andere geschiedkundige schriften.
Johan Bohl (Zierikzee 1836) o. a. romantische, geschied- en
rechtskundige schriften ; novellen ; gedichten, waaronder
Canzonen en de vertaling van Dante's Divina Commedia.
Gustaaf Bois (Werchter 1838), D. o. a. liederen ; P. Zangmethode ; artikels over onderwijs. Zie bl. 81. go.
G. H. J. Elliot Boswel (Amst. 1836) o. a. Gedichten.
Jan Bouchery (Gent 1846) P. o. a. Geschiedenis der stad
Halle met medewerking van Leop. Everaert ; novellen ;
gedichten. Zie bl. 158.
Jan Broeckaert (Wetteren 1837) o. a. taal- en geschiedkundige
schriften ; onder deze laatste : Geschiedenis van de gemeenten
van Oost-Vlaanderen (met medewerking van Frans de Potter).
Pieter Jan Huibrecht Brouwers (Stokheim 1831) D. Hartelust, en andere dichtbundels. Zie bl. 198.
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Aug. Viet. Bultynck (Knesselare 1844) D. o. a. Liederen,
en andere gedichten.
Karel Bern. Callebert, pr. (Roeselare 1837) P. o. a. Jan
Onraedt ; Paul en Isabelle. Zie bl. 88.
F. M. A. G. Campbell (Kampen, in Overijsel, 1819) P. o. a.
bibliografische schriften.
Desire Claes (Neerlinter 1836) D. o. a. Rozen en Doornen ;
De Herschepping der Limburgsche Kempen ; Gedichten.
Zie bl. 143.
Hendrik Claeys, pr. (Zomergem 1838) o. a. Gedichten, waaronder aantal kantaten. P. cristische schriften, redevoeringen.
Zie bl. 43.
Theofiel Coopman (Gent 1852) o. a. D. Gedichten en Gezangen.
P. De Taalstrijd hier en elders ; met V. de la Montagne
stichtte hij de De Nederlandsche Dicht–en Kunsthalle, en gaf uit
Onze Dichters (Bloemlezing van 183o tot 1880).
Pieter Jacob Cosijn (Rijswijk 1840) P. o. a. taalkundige
gewrochten ; medewerking aan Het Woordenb. der Nederl. taal.
Servaes Daems, pr. (Norderwijk 1838) D. o. a. Deugd en
Vreugd ; Verzamelde gedichten ; Luit en Fluit. P. o. a. de
Kruiwagens (onder den deknaam Pieter Klein) ; Lijdend Hart
van Jesus ; Voor twee Vaders. Zie bl. 5o, 8o, 166.
Lodewijk de Backer (S. Omaars in Frankrijk, 1814) schreef
in 't Fr. taal-, letter- en oudheidkundige werken, vooral over
de Vlamingen van Fransch-Vlaanderen.
Jan Ignaas de Beucker (Viersel 1827) o. a. De Antwerpsche
Flora ; wetenschappelijke bijdragen in tijdschriften. Zie bl. 159.
Abr. Jan de Bull (Amst. 1823) : novellen en gedichten o. a.
Beeld der toekomst ; Naar de Natuur.
Karel Frans Idesbald Deflou (Brugge 1853) o. a. P. De
Straten van Brugge ; Geschiedenis der Kerels van Vlaanderen.
Julius de Geyter (Leae 183o) o. a. gedichten.
Karel de Gheldere (Thorhout 1839) o. a. Landliederen. Zie
bl. 148.
Edward de Gryse, pr. (Roeselare 1848) P. o. a. Vaderlandsch
Recht en Revolutie.
Lodewijk de Koninck (Hoogstraten 1838) D. o. a. Het Menschdom Verlost ; Galerij van Vaderlandsche Tafereelen ; Kerb en
Paus ; De H. Joannes Berchmans, enz. Zie bl. 24, III, 134.
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Victor de la Montagne (Antw. 1854) D. o. a. Onze Strijd.
Zie nog Th. Coopman.
Polydoor de Mont (Wambeek 1857) D. o. a. Gedichten ;
P. Hendrik Conscience, zijn Leven en zijne Werken. Zie
bl. 140.
Napoleon de Pauw (Gent 1835) P. geschiedkundige werken
en schriften rakende onze oude letterkunde, o. a. uitgave
van Madelghijs' fragmenten ; uitgave van Maerlants Istory
van Troyen, (met E. Gailliard).
Frans de Potter (Gent 1834) o. a. romans ; novellen; yolksliederen ; en vele geschiedkundige werken, waaronder
Geschiedenis van de gemeenten van Oost-Vlaanderen (met
medewerking van J. Broeckaert) ; Geschiedenis der stad
Kortrijk ; id. der Stad Gent ; Huiselijke Godsdienst onzer
Voorvaderen. Zie bl. 113.
Eugeen De Lepeleer, pr. (S. Maria-Oudenhove 1856) D.
kantaten, en eene vertaling van Weber's Dreizehnlinden.
J. V. de Groot, pr. prof. aan de hoogeschool van Amsterdam, P. o. a. De Pausen en de christelijke Beschaving ;
Het Leven van den H. Thomas van Aquino.
Maria Elisa Belpaire (Antw. 1853) D. o. a. Uit het Leven.
Karel Bogaerd (Kalken 1834) D. o. a. Stemmen des Gevoels.
Taco Hajo de Beer (Maarseveen 1838) P. vele bijdragen
over taal- en letterkunde.
Hendrik Adr. Banning (Utrecht 1818) P. vele novellen en
vertellingen.
Frans Dryvers, pr. (Rotselaar 1858) D. o. a. eene omwerking van De Reis van St. Brandaan ; ook P. o. a. Zending
der staatsmacht.
Willem de Veer, pr. (Zoetermeer, in Zuid-Holl., 1863) D. o. a.
Uit mijne Lente.
Ant. L. de Rop ('s Hage 1837) o. a. gedichten, verhalen, enz.
H. A. des Amorie van der Hoeven (Amst. 1829) o. a. Mijn
Terugkeer tot de Kerk van Christus.
Nest. de Ti gre (Eine, in Oost-Vl., 1856), o. a. tooneelstukken.
Arnaud de Vos, ook onder deknaam Wazenaar, (Exaarde 5840)
D. o. a. Langs Ruwe Paden ; P. o. a. schriften over lettercritiek ; Een officier geworgd in het Belgisch leger.
P. A. de Vos (Grobbendonk 1844) D. o. a. Kindervreugd.
Zie bl. 26, 66.
Bloeml. Pie Deel. 18.
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Adolf Duclos, pr. (Brugge 1841) o. a. vele historische schriften,
waaronder : Onze Heiden van 1302 ; Geschiedenis van den
zaligen Karel den Goede. Zie bl. 122.
Izaak Esser, deknaam Soera Rana, (Buitenzorg 1845) o. a.
prozaschriften en gedichten.
Willem Everts (Sevenum 1827) o. a. Geschiedenis der Nederlandsche letteren.
Jan Ferguut. Zie San Van Droogenbroeck.
Gustaaf Hendrik Flamen, pr. (Brussel 1837) o. a.Westvlaamsche liederen.
Jan Franck (Bendorf 1854) o. a. Hoog- en Nederduitsche
werken over onze Middelnederlandsche letterkunde ; Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal.
W. D. Franquinet (Maastricht 1826) D. gedichten ; P. verhandelingen over Noordsche letterkunde en geschiedenis,
o. a. Verhandeling over de Gothische Litteratuur.
Robrecht Fruin (Rotterdam 1823) o. a. geschiedkundige
schriften.
Edward Gailliard (Brugge 1841) P. o. a. Glossaire flamand ;
uitgave van Maerlants Istory van Troyen (met N. de Pauw).
Pieter Geiregat (Gent 1828) o. a. romans en tooneelspelen.
Pieter M. Nic. J. Gdnard (Antw. 1830) o. a. vele schriften
over vraagstukken rakende onze kunst- en lettergeschiedenis.
Guido Gezelle, pr. (Brugge 1830) gedichten ; P. gaf uit, met
de Bo, Westvl. Idioticon ; stichtte Rond den Heerd en Loquela,
enz. Zie bl. 29, 45.
Klaus Groth (Heide, in Holstein, 1819) D. Platduitsche
gedichten (o. a. Quickborn) ; P. werken over Platduitsche
taal- en letterkunde.
Hippoliet Haerynck (Keiem 1858) P. Jan Boendale (zijn
leven, zijne werken en zijn tijd), en andere schriften over
letterkundige geschiedenis en Vlaamsche Beweging.
Const. Jac. Hansen (Vlissingen 1833) o. a. Gedichten ; P .
Reisbrieven uit Dietschland en Denemark ; Ons Dietsch ;
Klaus Groth.
Jan Pieter Hasebroek, deknaam Jonathan, (Leiden 1812)
o. a. Waarheid en Droomen ; Studien en schetsen.
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J. Corn. Ant. Hezenmans ('s Hertogenbosch 1835) P. Schetsen uit onze Staats- en Kerkgeschiedenis. o. a. Drie
Abdijen.
Karel Moritz Heyne (1837) P. o. a. werken over oudGermaansche letterkunde.
Emmanuel Hiel (Sint-Gillis, bij Dendermonde, 1834) D. Kantaten, waaronder : De Wind, Lucifer, De Schelde ; historische
gezangen ; vele liederen ; enz.
Aifons J. M. Janssens (St Niklaas 1841) : gedichten en letterkundige bijdragen.
G. Jonckbloet, pr. (Eindhoven 1848) D. o. a. Vlindertjes ;
Uit eigen en vreemden gaarde ; Vertaling van Isaias' Profetieen. Zie bl. 203.
Amaat Joos, pr. (Hamme, bij Dendermonde, 1855) o. a.
gedichten ; novellen ; Schatten uit de Volkstaal ; Raadsels
van het Vlaamsche yolk ; Vertelsels. Zie bl. 141.
Geeraard Keller (Gouda 1829) ; reisbeschrijvingen, romans
en novellen.
J. H. C. Kern (Poerworedjo, op Java, 1833) P. o. a. taalkundige werken over 't Nederlandsch (Spraakkunst), het Sanskrit, enz.
A. Kluyver P. taal- en letterkundige werken.
Jan Kneppelhout (Leiden 1814) o. a. Studententypen.
Abr. S. Kok (Amst. 1831) o. a. Metrische vertaling van Dante's
Divine Commedia en van Shakespeare's dramatische werken.
K. Konigh (Koog 1845) o. a. letterkundige opstellen, dichtbundels, waaronder : Geen Zomer.
R. Koopmans van Boekeren (Groeningen 1832) o. a. novellen
en schetsen, waaronder : Schoenen op Keur.
E. Laurillard (Rotterdam 183o) o. a. gedichten, novellen.
schetsen.
Pieter Louvverse (Oost-Souburg 1840) o. a. vele gedichten
voor kinderen.
A. L. Lesturgeon (Venloo 1815) o. a. Zangen der Liefde.
Virginia Loveling (Nevele 1836) o. a. Gedichten ; P. Novellen.
K. L. Liitkebilhl (Amst. 1846) o. a. Leven en Lied.
J. B. Martens, pr. (Zulte 1828) o. a. Reizen naar den Noordpool ; Voordrachten van natuurwetenschappelijken Aard. Zie
bl. 41, 164, 167, 170, 173.
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Mathilde en Melati van Java, deknamen van Maria Sloot
(Samarang 1853) P. talrijke novellen o. a. God en Koning ;
De Jonkvrouwe van Groenenrode.
E. M. Meganck (Nederbrakel 1837) o. a. tooneelstukken en
romans.
Lodewijk Mercelis, pr. (Wechelderzande 1857) o. a. D.
Natuur en Hert ; De Kempische Harp ; P. novellen. Z. bl. 68.
J. J. M. Micheels (Maastricht 1831) o. a. P. Schriften van
taal-, letter- en geschiedkundigen aard, waaronder : Prudens
van Duyse, zijn leven en zijne werken.
H. E. Moltzer (Wassenaar 1836) P. taal- en letterkundige
werken.
Julius Obrie (Gent 1849) o. a. rechtsgeleerde werken.
K. VT. Opzoomer (Rotterdam 1821) o. a. wijsgerige redevoeringen en verhandelingen over rechtsgeleerdheid.
Jan Al. Peeters (Geel 1842) schreef gedichten ; P. o. a.
Betty (schetsen uit het leven der zinneloozen).
Allard Pierson (Amst. 1831) o. a. Intimis.
Hector Plancgaert (Wortegem 1863) o. a. tooneelstukken,
waaronder : Karel de Goede.
Johan Poelhekke (Raalte 1819) o. a. Gedichtjes.
Alfons Maria Napoleon Prayon - van Zuylen van
Nyevelt ( Gent 1848) o. a. novellen en rechtsgeleerde
verhandelingen.
H. P. G. Quack (1834) P. o. a. Traditie en Idiaal in het
Volksleven.
Mathilda Ramboux, deknaam Hilda Ram, (Antw. 1858) D.
o. a. Een Klaverken uit 's Levens Akker ; Bloemen en
Bladeren. Zie bl. 92.
E. A. Robijns (Mielen 1836) o. a. gedichten ; Bruno (roman);
schoolwerken.
A. H. Roell (Lier 1831) P. o. a. De Furie van Lier ; De
Nieuwe Burgemeester (romantisch verhaal).
Max Rooses (Antw. 1839) o. a. Een drijtal verhandelingen ; tal
van letterkundige bijdragen in tijdschriften ; Schetsenboeken.
Theofiel J. Em. Roucourt, pr. (Diest 1834) o. a. Beknopte
Spraakleer der Nederlandsche taal; Proeve van Nederlandsche
Woordafleidkunde. Zie bl. 205.
Mart. Hub. Rutten (Geisingen, in Limburg, 1841) D. o. a.

—

277 —

De Nero van 't Noorden ; P. De goddelijke Beloften der
H. Kerk in den loop der eeuwen ; tal van godsdienstige
artikels.
Julius Sabbe (Gent 18 46) D. o. a. De Klokke Roeland
(kantaat).
Jan Bapt. Saeys, pr. (Denderbelle 1856) o. a. gedichten.
Zie bl. 172.
H. J. A. M. Schaepman, pr. (Tubbergen 184 4) P. o. a.
verhandelingen over kerkelijke geschiedenis, letter- en staatkunde ; D. o. a. De Paus ; De Pers ; Napoleon ; Aya Sofia,
enz. Zie bl. 155.
H. J. Schimmel ('s Graveland 1824) 0. a. dramaspelen,
gedichten en schetsen.
Stephanus Schoutens, pr. (Antwerpen 1842) P. o. a. Maria's
Vlaanderen, — Brabant. — Antwerpen. — Limburg. —
Henegouw. — Luik. — Luxemburg en Namen.
Hendrik Sermon (Sint-Peeters-Leeuw 1834) o. a. geschiedkundige critische schetsen.
Theodoor Sevens (Kinroi 1848) D. o. a. Binnen en Buiten ;
Velerlei Gebloemte ; P. Geschiedkundige werken. Zie bl. 48,
I 77
L. Simons. D. o. a. Napoleon - Cyclus ; P. o. a. Over de
Syntaxis van den Gothischen zin.
J. Lamb. Domien Sleeckx (Antw. 1818) o. a. tooneelstukken ;
vele romans, waaronder : Op 't Eksterlaer.
Maria Sloot. Zie Mathilde of Melati.
E. G. F. Smit Kleine, deknaam Piet Vluchtig , (Haarlem
1845) o. a. Heidekruidjes ; Gedenkschriften van een Halven
Cent.
August Snieders (Bladel, in N.-Brab., 1824) o. a. De Gasthuisnon ; Klokketonen ; Sneeuwvlokske ; Zoo werd hij rijk ;
de Nachtraven ; enz. Zie bl. 119, 126, 129.
Jozef Staes (Antw. 1828) D. o. a. Vrouwenportretten.
Antoon Stillemans, bisschop van Gent (St. Niklaas 1832) P.
o. a. studie over Vondel.
Pieter Jacob Stinissen (Peer 1847) o. a. kindergedichtjes.
Louisa Stratenus (Zeist 1852) o. a. gedichten en novellen.
Helena Swarth (Amsterdam 1859) D. o. a. Eenzame Bloemen;
Kindersprookjes.
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Isidoor Teirlinek (Zegelsem 1851) met zijnen schoonbroeder,
R. Styns, o. a. Gedichten en Novellen ; Aldenardiana.
Jan ten Brink (Appingadam 1834) o. a. novellen, reisbeschrijvingen, letterkundige studien, enz.
Barend ter Haar (Eemnes 1831) D. en ook P. o. a. verhalen en novellen ; Geschiedenis der wereld.
J. to Winkel (Winkel 1847) P. Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde.
J. A. Torfs (Langdorp 1840) o. a. werken over onderwijs.
Pieter Troth ( Tisselt 1822) o. a. Leesboek voor yolksscholen.
J. F. Tuerlinekx (Glabbeek-Zuurbeemden 1333) o. a. Bijdrage
tot een Hagelandsch Idioticon.
Fr. J. P. van den Branden (Antw. 1837) o. a. geschiedkundige werken ; tooneelstukken.
M. W. van der Aa, deknaam H. van Mearbeke, (Amst. 183o)
o. a. romans, novellen, waaronder : Waarnemingen en Waarheden ; Zoo wordt men Lid der Tweede Kamer.
Ferd. van der Haeghen, (Gent 183o) o. a. schriften nopens
de geschiedenis onzer vroegere letteren : uitgave van oude
Vlaamsche schrijvers.
Johan Rombold van der Lans ('s Gravenhage 1855) D.
o. a. Liederen en liedekens.
Viet. van de Weghe (Haaltert 1834) D. o. a. Denderloover.
Emmanuel van Driessche (Zele 2824) D. o. a. Boudewijn
van Vlaanderen ; P. tooneelstukken ; novellen.
J. Fr. van Droogenbroeck (St Amands 1826) o. a. De Blauwe
Hoeve (roman).
Jan van Droogenbroeck, de1naam Jan Ferguut, (St. Amands
1835) D. o. a. Makamen en Ohazien ; Dit zijn Zonnestralen ; Spreuken en Sproken ; P. Neder1.-Fr. en Fr.-Nederl.
Woordenboek ; Rijmwoordenboek. Zie bl. 18, 19, 22, 36,
39, 47, 63, 71.
Edw. van Even (Leuven 1821) o. a. schriften over kunsten lettergeschiedenis.
P. F. Th. van Hoogstraeten, pr. (Escharen, in Noord-Brab.,
1845) D. God en de Mensch ; P. o. a. Studien en Critieken.
Jan Ferdinand van Iterkhoff, pr. (Leiden 1855) D. De
Zege der Hoop ; ook P. o. a. Nil nisi per Christum.
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F. H. van Leent (Gouda 183o) o. a. gedichten, en vele kinderwerkjes.
Justus van Maurik (Amst. 1846) o. a. tooneelstukken en
novellen.
Bernard van Meurs, pr. (Nijmegen 1835) P. o. a. Natuuren letterkundige verhandelingen en lezingen ; D. o. a.
Kriekende Kriekske ; Germania's Dichtbloemen. Zie bl. 29,
179, 185, 207, 209.
Eugeen van Oye (Thorhout 1841) D. o. a. Morgenschemer,
Vonken en Stralen.
Waltman van Spilbeeck, pr. (Antw. 1840) o. a. De Abdij
van Tongerloo. Zie bl. 239.
J. Vercoullie (Oostende 1857) o. a. Etymologisch Woordenboek ;
Inleiding tot de Taalkunde ; Schets eener historische grammatica der Nederl. taal.
Jacob Verdam (Amst. 1845) P. Middelnederlandsch Woordenboek ; tekstcritiek van Middelnederlandsche schrijvers.
Hugo Verriest, pr. (Deerlijk 1840) o. a. Liederen ; P. o. a.
redevoeringen. Zie bl. Io8.
Karel Versnaeyen (Gent 1836) o. a. tooneelstukken.
Achilles Verstraeten, pr. (Massemen-Westrem 1858) P. o. a.
Studien over Vondel ; Leven van den hoogeerw. Pater Petrus
Beckx, S. J.
Simon Vissering (Amst. 1818) o. a. staathuishoudkundige
schriften, opstellen en schetsen over kunst.
Annes Johan Vitringa, deknaam San Holland, (Hardewijk
1827) wijsgerige en godsdienstige schriften o. a. de Woort
en zijn Kring.
Julius Vuylsteke (Gent 1826) o. a. Gedichten ; P. Korte
statistieke Beschrijving van Belgie.
W. H. James Weale (Londen 1832) P. o. a. letter- en
geschiedkundige schriften.
Georg. Wenker (Dusseldorp 1852) P. o. a. bibliografische
schriften.
Frans Willems (Oolen 1839) D. o. a. De Heiland ; Liedjes
voor de Schooljeugd ; P. Stijl- en Letterkunde. Zie bl. 97,
107, 117.
Pieter G. H. Willems (Maastricht 18 40) o. a. De Verdiensten van J. David ; redevoeringen en letterkundige verhandelingen.

---- 280 Johan Winkler (Leeuwarden 184o) o. a. Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon ; de Nederlandsche Geslachtsnamen ; Oud-Nederland.
A. Winkler Prins (Voorst 1817) o. a. gedichten, en vele
opstellen op het gebied der natuurkunde.
Jan Karel Zimmerman, deknaam Bernard Koster yr , (Batavia
1828) P. o. a. Chequeriana.
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Lijst der leden, in 1895, met aanduiding der woonplaats.
Werkende leden :
P. P. Alberdingk Thijm (Leuven), J. Bols (Alsemberg),
J. Broeckaert (Wetteren), D. Claes (Namen), H. Claeys (Gent),
Th. Coopman (Schaarbeek), Edw. Coremans (Antwerpen),
S. Daems (Tongerloo), K. Deflou (Brugge), N. de Pauw (Gent),
A. de Maere, (Brugge), Fr. de Potter (Gent), A. de Vos (Gent),
E. Gailliard (Brugge), P. Genard (Antwerpen), G. Gezelle
(Kortrijk), C. J. Hansen (Antwerpen), E. Hid (Schaarbeek),
J. Micheels (Gent), J. Obrie (Dendermonde), H. Sermon (Antwerpen), A. Snieders (Antwerpen), J. van Droogenbroeck
(Schaarbeek), Edw. van Even (Leuven), P. Willems (Leuven).

Binnenlandsch eerelid :
Fr. van der Haeghen (Maalte).

Briefwisselende leden :
Ad. de Ceuleneer (Gent), K. de Gheldere (Koekelare), V. de
la Montagne (Antwerpen), H. Haerynck (Brussel), A. Janssens
(S. Niklaas), A. Prayon-van Zuylen van Nyevelt (Elsene),
G. Segers (Lier), L. Simons (Leuven), Fr. Willems (Antwerpen).

Buitenlandsche eereleden :
Th. Arnold (Gent), N. Beets (Utrecht), J. Bohl (Haarlem),
Alexander Bonvarlet (Duinkerke), L. A. J. Burgersdijk (Deventer), P. J. Cosijn (Leiden), L. de Backer (Noord-Peene, in
Frankrijk), W. Everts (Roermond), J. Franck (Bonn), R. Fruin
(Leiden), J. H. Gallee (Utrecht), K. Groth (Kiel), M. Heyne
(Goettingen), J. H. C. Kern (Leiden), A. Kluyver (Leiden),
H. E. Moltzer (Utrecht), H. P. G. Quack (Amsterdam),
H. J. A. M. Schaepman ('s Gravenhage), Jan ten Brink
(Leiden), J. to Winkel (Amsterdam), J. Verdam (Leiden),
W. H. James Weale (Londen), Georg Wenker (Marburg),
J. Winkler (Haarlem).
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ALPHABETISCHE TAFEL DER NOTA'S.
N. B. Het cijfer duidt de bladzijde aan.

Acquapendente 78, al vOOr de onb. wijs 45, Albe 144, alliteratie (stafrijm) 158, amber 38, Anneessens 112, arena , 221.
Beaune 196, Begost (begon) 89, brem 178, bezem (bessem)
134, bijen (biedn) 125, blekken, 29, boek no, bout 89.
Ceilon, 91, Cesena 78, chamberloe 189, crucifiks 115.
B (in dlam) 3, d'(den) io8, die (lidw.) 2, Dietsch 123, dienst
120, doen 3, dood 102, dormter 133, drift 77, druilig 74, du 35.
Edel io, en (de uitgang en in b. v. al schrijven) 45, en (het
ontkennende en) 46, ende (en) 89, Esquilijn 221, et (eet) 6, etmaal
198, (Anna Catharina) Emmerich 104.
Farizeers 102, fezant 123, fransijn 218, fuchsia 98.
Gal 123, gas 210, gereedschap 6o, geren (begeren) 28, gerezen
(gereisd) 115, Gersau 93, gesneuter 178, Geuzen 13 4, glanste
(glansde) 156, gong (ging) 84, greef (Graaf van Halfvasten) 207,
groep 126.
Haren (hunnen) II, (ik) heb geweest 109, heide 18, het (was
een clerc) 7, Hippocrates 180, Horatius 79.
Idumea 215.
Japan 193, Jent io, Jesus of Jezus 73.
Kabotse 45, kakatoe 1 45, kapoteken 45, kasuivel 140, (Geleersde) Kat 63, ka(u)woerde 79, kerst 113, keus 32, Klauwaart
135, kost (kon) 89, kou 121, Krakatowa 182, Kronenborg 177,
kwietelen 46.
Lazzarone 179, leeuwerke 123, Leliaart 135, lever 192, lezen
(bidden) 89, liden en overleden 5 en 9o, (oude) liederen 5 en 114,
lierenaar 59, linde 201, Londen 183, Longinus 213, lust 3o.
AC (men) 41, Maceklier 135, meersch 142, modder 143, moer
139, Montpellier 78, myrthe 215.
Nacht 143, Nicolaas (de H.) 207, nog, noch 3.
Oase 143, omzonst 184, onderwijzeling 73, Oriflam 135.

- 283 Pax 195, Philip de Goede 191, Philip de Muntvervalscher
(of de Schoone) 122 en 134, Placensa 78, plicht 67, proza met
rijmen 8.
Refter 133, Rimini 78, Romanêe 196, roues (ruw) 193.
Sahara 155, schabletter 192, schadde 144 , schampavie 81,
schild 195, schout 132, simoen 155, soldo 180, sompelen 36,
sprot 178, stad (plaats) 3, stool 140, stroof 172, syringa 99.
Tomaat 154, toog 140, (onze eerste) tooneelstukken 116, turf
139, twi (waarom) 3.
UITSPRAAK van 't oud Vlaamsch 1, van het achtervoegsel
-lijk 131, van eenige Hoogduitsche letters 126, van 't Italiaansch
153, van New-York 155, van beef-steak 178.
Van Dyck (Antoon) 73, Th. van Ryswyck 40, verbeuren 3,
vermolsemd 85, Veronica 102, verroesteren 88, vliet 142, (Alexander en Willem) von Humboldt 183, vurchten (vreezen) 3.
Waal 123, wand en want 97, wijf 5g, Willem (van Oranje) 132,
winkoogen 28, woon 145.
Zat 211, Zaventhem 73, zoeven 135, zulle 81, zwatelen 155.

INHOUDSTAFEL.
—1-DO-Cr—.9

Bladz .

Wenken dienstig in het gebruik dezer Bloemlezing.

III

INLEIDING.
PROEVEN UIT ONZE VROEGERE LETTERKUNDE.
Dertiende eeuw.

Uit « Reinaert de Vos ».
De Wolf en het Lam (uit den Esopet).
Sint Franciscus (J. van Maerlant).

V eertiende eeuw.

De Gierigaard (J. van Ruusbroec).
5
Iet voor de Leerlingen (J. van Boendaele ?). 6

Vijitiende eeuw.

Van enen clerc die begheerde Maria to sien. 7
Van goeden woorden (Thomas a Kempis). 8
De goede Tuinier (Bertken van Utrecht). 8
Vlaanderen (Barth. Engelsman).
9

Zestiende eeuw.

Meylied (Anna Bijns).
Het kasteel.

I0

Drij gedichtjes (Hon, van den Born).
Den Creft (A. Poirters).
Het Graen (J. van den Vondel).

12

Zeventiende eeuw.
.

Achttiende eeuw.

1
3
4

II
12

i3

De gramschap spaart niemand (L. de Meyer). 14
De Mug en de Spin (J. B. Wellekens).
14
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NEDERDUITSCHE BLOEMLEZING.
KEUS VAN STUKKEN
UIT DE ZEVENTIENDE, ACHTTIENDE EN NEGENTIENDE EEUW.
-.^.-4,a+Gve--■

A. DICHTSTUKKEN.

Bladz .

K. E. Legein.
1. De Zoete Naam Jezus.
fan F erguut.
2. Spreken en Zwijgen.
3. De Molen.
7. A . van Droogenbroeck.
A . Weustenraad.
4. De Dauwdruppelkens.
H. van Alfthen.
6. Het kind en het Duifje.
8. Onze Kat.
7. A . van Droogenbroeck.
io. Het danklied van het HeideL. de Koninck.
bloemeken.
P. A. de Vos.
12. Volhouden.
7. A . van Droogenbroeck.
14. De Pen.
B. van Meurs.
16. De Mier en de Stier.
Guido Gezelle.
18. Het Meezennestje.
20. Op Vaders Feestdag.
7- B.
S . M . Coninckx .
22. Onze Wetenschap.
H. Claeys.
24. Kinder-dankbaarheid.
Witsen-Geysbeek.
26. De Luiaard.
7. A . van Droogenbroeck.
27. De Muis.
K. L. Ledeganck.
29. Deugdzame Vriendschap.
3o. De Jongen en de Bie.
J. A. van Droogenbroeck.
32. Doe gij aan andren niet,
Wat gij niet wilt dat u geschied'. S. M. Coninckx .
33. Het Liedje van den Liereman. Th. van Ryswyck.
Alfred Weustenraad.
35. Zaterdagavond.
Jan de Regt.
37. Praters.
Guido Gezelle.
38. Bet Schrijverken.
Jan F erguut.
39. Naald en Kam.
Theodoor Sevens.
40. De Bie.
S. M. Conincla .
41. Het waar Geluk.
S. Daems.
43. Der Bloemen Leven.

17
18
19
19
21
22

24

26
27
29
29

31
32
33
36
36
38
39
40
40
42
45
45
47
48
48
5o

- 287 45. Mijn Hond.
J.* A. van Droogenbroeck.
47 . Praten zijn geene Oorden. 4 4
49. De Leeuw en de Mug.
H. .. Renier.
51. Het kunstig Vinkje.
4 *4
53. Minnekepoes en Baron.
7. A. van Droogenbroeck.
55. Waar is Moeder ?
K. L. Ledeganck.
56. Weest uwe Ouders dankb aar ! P. A. de Vos.
58. Een brandende Strooibussel. yacob van Zevecote.
6o. Bezig zijn.
Jacob Cats.
62. Regenlied.
7. A. van Droogenbroeck.
64. De Haas en de Schildpad..
.4 4
65. Rustelooze tijd.
Jeremias de Decker.
67. Droeve tijden.
G. Antheunis.
69. Het gevangen Vogeltje.
S. Daems.
71. Spreekwoorden.
72. 't Muizeke.
G. Antheunis.
74. De Dadelboom.
L. L. de Bo.
76. De twee Ploegijzers.
7. B.
78. Het Beeld der H. Maagd. G. Bois.
80. De Zondagvoormiddag.
Hilda Ram.
82. De laatste Storm.
A. Rodenbach.
83. De jonge Katholiek.
Frans Willems.
85. De eerste Zonnestraal.
Frans de Cort.
86. Op den eersten Wand van
mijn jongst geboren Zoontje. H. Tollens.
88. Zucht en vlucht naar den
Calvarieberg.
P. Claessens.
go. De jonge Vlaming.
Frans Willems.
Frans de Cort.
92. Anneessens.
Frans Willems.
94. Schijngeluk.
95. In het Stalleken van BethP. F. de Voght.
lehem.
*
97. Maria's Vriendjes.
44
99. De Kapitein en zijne Moeder. K. Ledeganck.
Jan Van Ryswyck.
101. Moederliefde.
7. M. Dautzenberg.
io3. Storm in 't Woud.
L. de Koninck.
io5. Slag der Gulden Sporen.
Jan de Laet.
107. Vaderland.
Pol. de Mont.
109. Na den Veldslag.

Bladz.

53
55
58
6o
63
65
66
69
70
71
73
75
76
8o
83
84
85
88
90
92
97
97
Ioo
IoI
104
107
112

117
117
121

124
128
131
134
137
140
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II 1. De Limburgsche Kempen. Desire Claes.
143
113. Christoffel Columbus.
J. F. Helmers.
146
115. De Zegening onder de Processie.
Karel de Gheldere.
148
117. De Dorpskerk.
Prudens van Duyse.
150
119. Het Vogeltje in het Bosch. A. van Hasselt.
152
121. De Leeuw, Koning der Afrikaansche Woestijn,
H. .7. M. A. Schaepman. 155
123. De Rozen.
W. Bilderdijk.
157
125. Lenteavond.
Jan Bouchery.
158
127. Het Haasje.
Mich. Smiets.
163
129. Het Liedje van het Spinnewiel.166
S. Daems.
131. De Vogelen.i68
H. Tollens.
133. De Nachtegaal.172
.7. B. Saeys.
135. Goeden Avond !
Th. Sevens.
177
138. Matigheid.
180
D. Schurmans.
140. Met de Deur in 't Huis
vallen.
183
W. Bilderdijk.
142. Een Regendrop.
185
B. van Meurs.
144. De vijf Winden.
Nolet de Brauwere van Steeland. 188
146. Op het Speelplein der Bewaarschool.
198
J. Brouwers, Z.
148. Uit de Kostschool.
201
J. y. L. ten Kate.
203
149. Over en Weder.
G. 7onckbloet.
151. Moeder en Zoon.
205
Th. J. E. Roucourt.
152. Vader en Zoon.
B. van Meurs.
207
154. In een Hoekske met een
Boekske.
B. van Meurs.
209
156. Eeuwigheid.
7. J. L. ten Kate.
213
159. Het Penningsken der Weduwe.
P. A. de Genestet.
226
161. Wat het Koren
E. Vaslet. geeft.23o
166. Tranen.
242
F. P. Gisius Nanning.
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B. PROZASTUKKEN.
Bladz.

Knagelijntje.
H. Conscience.
17
5. Wie zou er niet meé lachen ?*
20
.
7. De Aap en de Okkernoot. 4* .
22
*
g. Het Distelvinkje.
24
4 4.
ii. Het Serpent onder de Bloemen.
y. Mdm.
25
*
13. Ach, Moeder is ziek !
27
44
15. Het Muschken en de Kat. C. Maes.
28
A. Poirters.
30
19. De Wolf en het Schaap.
*
3i
21. Speel nooit met vuur !
4.
32
W. Bilderdijk.
23. Eene Getuigenis.
*
25. St.-Niklaasdag.
34
. 4
28. De Avond.
37
* ** *
31. De Rupsennesten.
39
. *
34. De Koning en het Koningsken der Vogelen.
y. B. Martens.
41
*
36. Moeders Feestdag.
44
• *
42 . Die kwaad gedaan heeft, kan
niet gerust leven.
49
4 '4
50
44. God.*
. *
4 6. Gevolgen der Ongehoorzaam*
heid.
54
. .
48. Kinderen, draagt zorg voor
uwe gezondheid !
57
. *4
59
5o. Eene harde Les wel beloond. Jan Frans Willem.
52. Hoe de brave zich wreekt. . * .
61
65
54. Daar is vader !*
* 4
68
57. Kinderlijk vertrouwen.
L. Mercelis.
59. Weest ootmoedig.70
y. Mdm.
71
61. Het Paaschfeest.
P. van der Ploeg.
63. De H. Martinus, Bisschop. J. David.
72
66. Adam en de Cherubien uit
het Paradijs.
75
.*.
78
J. David.
68. De H. Rochus, Belijder.
8i
70. De Appeldieven.
G. Bois.
2.
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83
71. Spreekwoorden.
73. Roof geene Vogels.
84
87
75. De Slaaf.
88
B. K. Callebert.
77. Dood eens Vaders.
79. De Olifanten in de bosschen
91
3. Haafner.
van Ceilon.
81. Legende van Onze Lieve
Vrouw ten Sneeuw.
y. B .
93
g8
H. Conscience.
84. Strijd voor 't Leven.
842 Spreuken.
99
87. Veronica met den Zweet102
W. van West.
doek.
io6
H. Conscience.
89. Zonnenopgangs
io8
Hugo Verriest.
91. Het Vlaamsche Volk.
93. Onze kerkelijke Feesten ook
in Familie gevierd bij onze
ii3
Frans de Potter.
Voorouders.
119
August Snieders.
96. Kerstmis.
98. Trouw van Gwijde van
122
Ad. Duclos.
Dampierre.
100. Kort gevecht tusschen de
Oostenrijkers en de Fran126
August Snieders,
schen.
129
August Snieders.
102. De Gasthuisnon.
204. Beeldenstorm en Plunderij
132
Jan David.
der Geuzen.
136
io6. Een Lof in den Geuzentijd. J. Renier Snieders.
io8. Eene Mis onder het Fran139
J. Renier Snieders.
sche Schrikbewind.
141
Am. Joos.
110. De Heide.
112. Eene Wildernis op Java. W. J. rioldijk.
145
114. Gods Heerlijkh. in geduchte
247
J. H. van der Palm.
Natuurverschijnselen.
116. Het Coliseum of het Slag249
veld der Kerk.
J. J. van der Horst.
151
C. H. T. Jamar.
118. De Zondvloed.
P. Claes sens.
120. Napels.153
156
H. Conscience.
122. Een Winterlandschap.
158
H. Conscience.
124. Lentemorgend.
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J. Ign. de Beu cher .
126. De Kleedermot.
128. Gulzigheid en Wreedheid
164
der Stekelbaarsjes.
y. B. Martens.
167
J. B. Martens.
130. De Schaaldieren.
170
3. B. Martens.
132. Het Koninksken,
173
7. B. Martens.
134. De Aarde.
136. Een Nachtreisje op Zee. NoletdeBrauwere van Ste eland. 177
137. Zwemmende Bedelaarkens
179
J. B.
to Napels.
181
J. B.
139. De Vuurbergen.
A . des Amorie van der Hoeven. 184
141. De Doode Zee.
143. Door Solfer en Assche den
185
Vesuvius af.
J. B.
191
145. HertogPhilip en deZatterik. y. David.
147. Eert Vader en Moeder, op199
dat gij lang levet op aarde."
4, 4,
J. Mdm.
203
15o. Brief van bedanking.
207
y. B.
153. Brief van Sint Niklaas.
212
155. De oude en nieuwe Talon. J. M. Schrant.
157. Marteling van St Eustachi us,
220
zijne vrouw en twee zonen. .7. .7. van der Horst.
223
158. Cesars zegepralen en dood. '. David.
228
160. De jonge Lodewijk XVII. J. Samyn.
162. Reis van St. Albrecht naar
Rome.2
3o
J . David.
7. David.
163. Eisenach.233
164. P. Damiaans nachtverblijf
onder eenen boom op het
R. Butaye.
eiland MolakaI.
238
165. De laatste dag van TongerW. van Spilbeeck.
239
loo's Abdij.
167. K. Ledeganck aan F. J.
Ch. Ledeganck.
Blieck.
243
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NAAMLIJST VAN NEDERDUITSCHE SCHRIJVERS.
Aanmerking op eenige gewrochten van vOOr de I2de eeuw.
V erdeeling van de geschiedenis onzer letterkunde.
Eerste tijdvak (I2de, I ye, 14 de eeuw).
Tweede tijdvak (I5 de , begin der 16de eeuw).
Derde tijdvak (I6de , 17d., (I8de eeuw).
Vlerde tijdvak (einde der I8de , igde eeuw).
afgestorvene schrij vers.
»
levende
Lust der leden van de koninklijke Vlaamsche Academie.
Aiphabetische tafel der not ,'s.

245
246
247
250
251
259
271
281
282

Te verkrijgen bij denzelfden uitgever
prozastukken, verzameld en
BLOEMLEZING, dichten met aanteekeningen en eene scoets van de geschiedenis
onz
letterkundc, door J. BoIs en J. Ilittyldermans. Tweede deel,
2.60
twee le uttgave.
L IN i;ITSPRAAK tusschen de zacht- en seherplange e en o, door
\T EAS
J. Bois.
0.85
0.50
AARDRIJKSKUNDIGE BEGRIPPEN, door J. Bols.
1.00
KERKBOEK MET HITLEG, bewerkt door J. BoIs:
EENIGE BEGELIIES .. IiandIj hsken waar de Vlaamsehe Studenten hunne
mocdcriaal hehoorlijk il lschrijven en uitspreken, door Jan Bois
0.55
en Jan De R:tysselter. 4e uitgaaf.
HANDBOEK VOOR HET ONDERWIJS DE P, NEDERDITITSCHE TAM. Opsteloefenir7,en,
ten gelirnike tder leeraars, verzameld en afgewerkt door J. Maylder350.
mans.' v i-551 b t .
0.75
HET VOLKSKIND, door I. Mulddermans.
BLIDRAGEN TOT TAM.N STIJL.eIVERING. Verzaineling der nicest VOOPkomnde
2allicismen en gerinaiii.men in ooze taal,
3.00
door J. 111-uyiderntans, XVII - 416 hi.
HET KERKBOEK VAN DEN CHRISTEN SOLDAAT, door J. Muyldermans,
in verzorgden linnenOr q .
0.60
in schoon basaantederi
1.00
SANSCULOT EN BRIGAND, l'bdortsche verhandeling, i'nor J. MuylderSR
0.75
DE VOLKSSCHOOL IN VERBAND MET DE MAATSGHAPPELLIKE KWESTIE, door
Mityldermans.
0.73
KRUIMELS VAN DE TAFEL, door J. Muyidermans.
0.50
Werken over cijferrauziek, door •Gustoaf Bets :
ZANGMETHODE (in 't Vt. en in 'L Fr.). :Handbook voor den on'mrwijze.
l e d., I fr.; 2e d., 0.40. Berl des.71e,efitags, l e
0 8 ; 2e
EEN- EN MEERSTEMMIGE LIEBEREN. Eke' reeks built rood de 50 hl. en eon
et, host 0 25.
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VOW-
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