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1. HET MEEZENNEST]E.
Een meezennestje is uitgebroken,
dat in den wulgentronk
gedoken,
met vijftien eikes blonk;
ze zitten in den boom te spelen,
tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in, tak-om,
met velen,
en 'k lach mij, 'k lach mij, 'k lach mij bijkans krom.
Het meezenmoêrtje komt getrouwig,
komt op den lauwen noen,
al blauwig
en geluwachtig groen ;
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 meezennestje in.
Het meezenvaärtje zit - de looveren
verduiken 't voor 't gestraal te tooveren,
al in de meezentaal ;
daar vliegen ze, al med'-een, te zamen,
tak-om, tak-op, tak-af, tak-in, tak-uit,
en, amen,
het meezennestje is wêerom ijele en uit.
GUIDO GEZELLE
(Dichtwerken, L.

J. Veen, Amsterdam.)
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2. DE OOIJEVAARS
(De trant van Cats gevolgd.)
Wanneer de Vorst een Werk begeert,
Dat nog geen Burger heeft geleerd,
Het zij een nuttig ambacht faal',
Wa aruit de Steêman winsten haal',
Het zij den stuurliên van den Ploeg
Niet langer de oude sleur genoeg' ;
't Zij woelend zand, of holle baar
Het trage volk te magtig waar',
En d'akkergrond in duin verkeer',
Of 't weivlak in een golvend meer ;
Men doet de weet, aan alle kant;
Men spreidt de mare, in 't verste land:
Verhopend, dat de vreemde man,
Misschien 't gebrek beregten kan.
Ik achtte dit een wijs bestaan,
En heb 't, in 't mijne nagedaan!
Mij deerde hier, op 't vrije veld,
Een hinder, die geen steêlui kwelt,
Een dier, dat, voor de zon vervaard,
Als bergman, huishoudt onder den aard;
Een spitsgeneusd, breedhandig dier,
Erfvijand van de naakte pier,
Dat groeide tot een legermagt ;
Dit viel mij aan, met alle kracht;
En hoog en laag werd omgewroet,
Als waar' mijn erf zijn eigen goed.
De
De
Zij
En

Bouwknecht raasde heel den dag;
Melkmaagd kwam, met heur beklag:
sprak de Huisvrouw krijtend aan,
riep: "och arm! hoe zal 't hier gaan!
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Waar klaver wies en vrolijk gras,
Rijst aard- bij aardhoop, op dit pas I
Het groen daartusschen staat verschroeid;
Zoo dat de koe van honger loeit;
En, of ik schoon mijn zweet vergiet,
Heur schrale melk en botert niet.
Kortom I het stuk moest aangevat,
Opdat mijn huis weêr vrede hadd'
Opdat de gramme Bouwknecht zweeg',
En onze karn goed zuivel kreeg' I
Fluks werden knippen zonder tal,
En menig scherp gepinde val,
En ik en weet niet wat gekocht,
Dat hier ter zake dienen mogt.
Ook had men vrind en buur bevraagd,
Wien soms een middel was geslaagd,
En ging bij boek aan boek te raa',
En toog ten strijd, met schup en spaa.
Verloren geld I Vergeefsch gezwoeg I
Dies wendde ik 't op een andren boeg:
Ik maakte koud, omhoog in 't zwerk:
"Bereisde Vliegers, zoekt gij werk?
Gij, die door Nijl en Ijssel waadt,
En 't vangen uit den grond verstaat,
Van ongediert',. voor 't oog bedekt,
Dat rustloos wroetend schaa verwekt!
Zoo komt tot ons I"
Het vliegend Volk
Verstond mijn meening, zonder tolk.
Een boomkruin, van een rad voorzien,
Sprak klaar genoeg voor deze liên.
Uit Memphis, met der vaart, geland,
Verscheen een rankgebeende Kwant;
En, eer de Maart ten einde ging,
Een Wijf, dat met hem Mollen ving
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Dit Wildbraad was hun staag gerigt,
Van ochtend- tot aan avendlicht;
Hun kortswijl, of hun drok bejag;
Naar 't viertij was, of werkendag.
Zij dwaalden alle weiden rond,
Zij zwierven om mijn akkergrond;
Zij grepen met een felIen bek,
Het zwart gebroedsel bij den nek;
En, jong of oud, ontleed of heel,
Het glipte door hun lange keel.
Doch, als de laatste Mol verdween,
Wat toen? Zij wendden 't grachtwaart heen!
Zoo slechts een Vorsch naar adem hapt,
Hij wordt er daadlijk uitgesnapt.
Men polste tot den modder na ;
En 't rikkekikken zweeg weldra!

Ik was - voldaan van zulk een vlijt Voor ééne Plaag een dubbie kwijt;
Maar 't EIND (zoo 't oude spreekwoord zegt),
BEKROONT EEN WERK, en 't Eind ... was slecht !
De gracht werd stil; de grond kreeg rust ;
Doch onverzaad bleef de etenslust !
Dies zet nu 't Paar zich in postuur,
En wandelt naar de Bijenschuur,
En jaagt, eilaas, het halve rot
Der Honingmaaksters door den strot. 1
't Was niet genoeg! daar volgde meer!
Zij vlogen op; zij streken neêr ;
Juist waar een Huishoen, onvermoeid,
Zijn goudgeel Kroost had uitgebroeid!
---1 Brehm (Tierleben) noemt in de lange lijst van gedierten die
de ooievaar (een echte roofvogel) verslindt, uitdrukkelijk de
bijen.
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Het vratig Tweetal zag het Jong,
Dat piepend om de Moeder sprong:
Met weinig pikken was 't gedaan!
De sloof bleef zonder kindren staan.
"Gaat, Fielten" riep ik, gansch verstoord;
En joeg de maagre schrokkers voort.
"Gaat, Fielten! Doet IN AFRIKA
De Fransche Staatshervormers na !"
(1820.)
A. C. W. STARING.

3. HET WAFELETERKE.
Heel alleen aan 't tafelke,
Eet ons kindje een wafelke.
Hapt alhier een hoekske,
Boter vlekt zijn doekske.
Gaapt en bijt alginder,
Weer een putteke minder.
Dan in 't wilde, zeere, zeer,
Altijd voort en altijd meer:
Wafel il1 zijn handekes,
Wafel in zijn tandekes,
En zijn gretige oogkens gaan
Naar het bord waar de andere staan.
RENÉ DE CLERCQ.
(Gedichten, Amsterdam, S. L. van Looy.)
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4. SNOEPWINKELTJE.
In de donkere straat
Waar 't belletje gaat,
Kletst 't deurtje al rinkelend open,
. Komen in 't kamertje klein
Bij 't lampengeschijn
De kleutertjes binnengeslopen.
En 'n dappere vent,
In z'n knuistje een cent,
Stapt naar voor en blijft grinnekend zwijgen,
Tot de koopvrouw geleerd,
Zijn fortuin inspecteert,
En vertelt wat hij daarvoor kan krijgen.
't Is 'n reep zwarte drop,
Koek met suiker erop,
Een kleurbal, een zuurbal, een wafel,
Een zoetllouten stok
Of 'n kleurige brok,
't Ligt alles bijeen op de tafel.
Als de kapitalist
Zich wat dikwijls vergist,
De koek en de suiker beduimelt,
Scheldt de juffrouw verwoed,
Dat ie 't kostlijke goed
Met z'n smerige vingers verkruimelt.
De kleuter verbaasd
Dat de juffrouw zoo raast,
Smoest stiekem wat met z'n kornuiten,
De keus wordt bepaald,
De kleurbal betaald,
Dan schooien zij slent'rend naar buiten:
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In de donkere straat
Waar 't troepje nu gaat,
Wordt hevig gewikt en gewogen ;
Dan zuigen z'om beurt,
Tot de bal is verkleurd,
En hun rijkdom-illusie vervlogen.
Overgenomen met toestemming van de uitgevers G. Alsbach en Co.,
Amsterdam, uit de 2 e bundel "Zeven Liedjes" van MANNA DE

WIJs-Mou'tON.

5. VLIEGEVREUGD EN DICHTERSMART.
Och mijn plannen, och, mijn droomen !
't Rijk der muggen is gekomen,
En de Vliegen, zonder tal,
Geven in mijn zonnig huisje,
In mijn warm en stoffig kluisje,
Wesp en bij haar zomerbal.

'k Ben van nacht schier opgevreten,
Uitgezogen, stukgebeten,
Door een kannibaalsche mug ;
En sinds de eerste morgenglansen,
Hoorde ik niets dan vliegen dansen,
Die ontwaakten verseh en vlug!
Voor dat razen en dat snorren,
Voor dat blazen en dat knorren
Is mjjn meisjen al gevlucht:
Voor haar steken halfbezweken
Zijn de zangstertjes geweken
En ,rerdwenen in de lucht!
Monstervliegen, helsche koren
Springen om en in mijn ooren; In mijn haren, in mijn hals
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Danst een hommel, woest van minne,
Met de vliegenkoninginne,
Een afgrijselijke wals.
Hoor ze tieren, . . . kijk ze zwieren
In mijn boeken en papieren,
In mijn melk en op mijn brood,
In mijn inkt en in mijn suiker,
In mijn vruchten . . . op den ruiker,
Dien een trouwe hand mij bood .
'k Ben de monsters nagevlogen,
Dorst naar 't witte bloed in de oogen,
'k Heb ze op stoelen nagewipt ~
Eén doorboorde ik, twee versloeg ik,
Drie vermoordde ik, vijf verjoeg ik,
Een zelfs heb ik . . . doorgeknl'pt !
Ondertusschen nieuwe drommen
Rukten aan met turksche trommen,
En een Simson ben ik niet:
Op het werken is geen kijk meer;
'k Ben geen kwart ideetje rijk meer
En prozaïsch van verdrjet.
0, genade voor den zanger !
'k Zing en zie en denk niet langer,
afgemarteld, afgesloofd
Legioenen vliegen gonzen,
I tem Almanakken bonzen
Op mijn leeg en brekend hoofd! 1
P. A. DE GÉNESTET.
1 De dichter denkt aan de vele in zijn tijd verschijnende
Almanakken, die ook proza, maar vooral weinigtreffende poëzie
bevatten. Misschien heeft hij zelf bijdragen toegezegd, aan welke
toezegging het hem nu moeilijk valt te voldoen.
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6. MUSKIETE-JAG.
Jou vabond, wag, ik sal jou krij,
Van jou sal net 'n bloedkol blij
Hier op mij kamermure.
Deur jouw vervloekte gonserij,
Deur jouw gebijt en plagerij
Kon ik nie slaap vir ure.
Mag ik mij voorstel, eer ons skei,
Eer jij die doodslag van mij krij Mij naam is van der Merwe 1.
Muskiet, wees maar nie treurig nie,
Wees ook niet so kieskeurig nie,
Jij moet tog ééndag sterwe.
Verwekker van malaria,
Sing maar jou laatste aria,
Nog één minuut vir grasie.
Al soebat jij nou nog so lang,
Al sê jij ook: ik is nie bang,
Nooit sien jij weer jou nasie .
Hoe sedig sit hij, 0, die kreng!
Sij kinders k~n maar kranse breng,
Nou gaan die· vabond sterwe . . .
Pardoef! Dis mis'-! Daar gaan hij meer!
Maar dood sal hij, sowaar, ik sweer Mij naam is van der Merwe !
A. D. KEET.
(Uit: Dichters uit Zuid-Afrika, Pretoria-Johannesburg, Amsterdam, J. H. ~e Bussy.)

1

Algemeene naam in Zuid-Afrika.
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7. DE VLIEGE.
0, Gij dikke, welgekleede, welgevoede
vliege, die
'k daar zoo dikkens, om end weder om mij,
hoore en zie
vliegen, varen, vederen, ruischen in den
zonnestraal,
met uw' ronkend-, hoog- en leeggevooisde
vedertaal !
Ha, 'k en kenne niemand die u ooit ééne arme
reke of twee
heeft geschonken, schoon gij zingt en immer
zongt, alreê
ruim zoo lange als merelaan, of meeze, of
nachtegaal,
ruim zoo schoone allicht als honigbie - en
krekeltaal.

o

Gij dikke, weltevreden, welgezinde
snaartrompet,
nooit en zag ik of en hoorde ik uwe
vlerken, net
lijk twee glazen ruitjes, daverende, 't zij
late of vroeg,
of 't was helder zonneweder, en de
zonne loech !

o

Gij aardig dierken, ·'k wou dat ik, zoo wel als
alle menseh,
zoo gij schijnt te hebben, had mijn herte en
wille en wensch,
en dat ge ons, al ronken in den mooien
zonneschijn,
wist den weg te wijzen naar 't gestadig
blijde zijn!
(Dichtwerken, L.

J.

GUIDO GEZELLE.

Veen, Amsterdam.)
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8. GROOTMOEDERS PORTRET.
In Grootmoeders kamer daar hangt het beeld
Uit hare kinderjaren :
Een lachend mondje, peerlenoog
En bruine kroezelharen.
De kinderen stonden en staarden 't aan,
En 't een zei aan het 9nder :
"Och, waar' dat schoone kindjen hier,
Wij speelden met malkander."
En d'oude in haar leunstoel, met bril en toer,
Keek op bij deze rede :
"Wie zou dat schoone kindje zijn? ...
Gij speelt er altijd mede".
VIRGINIE LOVELING.

(Gedichten, Wolters, Groningen.)

9.

HERINNERINGEN.

's Morgens mag z'eens even neuzen
In het groote onderhuis,
Handje in juffrouw's hand, heel zoetjes
Gaan de kleine trappel-voetjes,
En de dikke keukenmeid
Zegt met gulle hart'lijkheid :
"Goeie morgen Marjolijntje,
Kom j' eens lijken in de kast ?
Wil 't kindje '11 rozijntje,
Houd dan goed de trommel vast I"~
Marjolijntje
o ! jou kleintje
Opgepast!
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Als de groote, zware deuren
Van het koetshuis opengaan,
Komt het freuletje, heel zachtjes,
Dwingend met haar liefste lachjes,
En de stalknecht tilt haar vlug
Op den breeden paardenrug.
"Wees voorzichtig, Marjolijntje,
Houd zijn manen stevig vast;
Och! wat koddig poppedijntje
Op dien zwaren peerdenbast
Marjolijntje
o ! jou kleintje
Opgepast!
't Is alweer zoolang geleden,
Marjolijntje is nu groot
'k Zie de plaats met bonte vanen,
Lint- en bloemversierde lanen,
Boeren, ongezaald te paard,
Plechtig op een rij geschaard.
"Dat Zij leve! 't Marjolijntje
Al getrouwd . . . ! Waar blijft de tijd ?"
Samen scholen z' op 't pleintje
D'oude tuinman, knecht en meid.
"Wat zijn we 't kleintje
't Marjolijntje
Gauw al kwijt !"
't Is nu 'n deftig Marjolijntje,
Oud en moe door zielsverdriet,
Eenzaam in de sleur van 't heden,
Vorm'lijk tegemoet getrederi,
Waar ze in haar klein gebied
'r Medemensch van verre ziet.

21
Maar toch, schatten zou ze geven
Voor wat gulle hart'lijkheid,
Voor een stukje kinderleven,
Wat rozijntjes van de meid.
't Marjolij ntje
't Arme kleintje
Zóó benijd!
Overgenomen met toestemming van de uitgevers G. Alsbach en Co.,
Amsterdam, uit de 3e bundel "Zeven Liedjes" van MANNA
DE WIJs-Mou'rON.

10.

HERINNERING.

Moeder weet je nog hoe vroeger
Toen ik klein was, wij tezaam
Iedren nacht een liedje, moeder,
Zongen voor het raam ?
Moe gespeeld en moe gesprongen
Zat ik op uw schoot, en dacht,
In mijn nacht-goed kleine jongen,
Aan 't geheim der nacht.
Want als wij dan gingen zingen
't Oude, altijd-eendre lied,
Hoe God alle, alle dingen,
Die wij doen, beziet;
Hoe zijn eeuw'ge, groote wond'ren
Steeds beschermend om ons zijn,
- Nimmer zong je, moeder, zonder 'n
Beven dat refrein Dan zag ik de sterren flonk'ren
En de maan door wolken gaan,
d'Ouden nacht met wijde, donkre
Oogen voor me staan.
M. NIJHOFF.
(De Wandelaar, W. Versluys, Amsterdam.)

22
11.

HET KANON TE I.. IMA.

Men kwam in 't koffijhuis te praten,
Van zeker groot Kanon. Bereisde RoeI nam 't woord,
En sprak: "Ik zag weleer een Monster van dat soort!
Zwol met zijn Lange Griet moest daar de kroon aan
laten!
Dit stuk (het hiette de Olifant)
Lag op den wal te Lima. 't Is verdwenen,
Sinds ik dien hoek doorkeek. De grond heeft in dat
land
Nooit rust, en slokte 't op. Gij moest geen blaaspijp
meenen,
Van zes Palm diameter ! Zes
Goê Ellen was de ruimt' I Verbeeldt u slechts, Mijnheeren:
Eens liet er de Pikeur mijn Normandijsche Bles
In traverseeren I"
"Sterk! - zeer sterk I" riep hier Fop, "maar ik kan 't
attesteeren:
Bles kwam vóórin - en ik - was áchterin juist druk
Aan 't meten van ons stuk!
Het traplen nadert - en bedreigt mijne eksteroogen; Gaan loopen is hier zaak - doch bU1ten mijn vermogen Als langs een vreemden weg! Ik maak, met ras besluit,
Den meetstok tot mijn pols, en wip het zundgat uit.
A. C. W. STARING.
12.

IN DEN OOGST.

Zij stonden op het akkerland,
Zij maaiden in den zonnebrand,
En zongen bij het werk:
De lastige arbeid wordt een feest
Voor hen, die jong en licht van geest,
En moedig zijn en sterk.
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Daar kwam de landheer langs de beek,
De schouders hoog, de wangen bleek:
Hij zocht de schaduw daar.
Hij groette licht, en ging voorbij;
Gezang en arbeid staakten zij,
En wezen hem elkaar.
Die man gevoelde zich zoo fier,
Hij dacht: "dat zijn mijn velden hier,
En ginder rijst mijn slot.
Wis knaagt de nijd er in 't gemoed:
Gij, die op aarde zwoegen moet,.
Gij vloekt gewis uw lot."
Toen zei er een met stille stem :
"Wie ruilde, zegt, van ons met hem ?"
En allen lachten. Geen
Aan wie zoo'n leven zonder vreugd,
Aan wie de rijkdom zonder jeugd,
Benijdenswaardig scheen.
ROSALlE LOVELING.

(Gedichten,

J. B. Wolters, Groningen.)

13. MIES, CHARIVARIUS, DE KANARIE
EN DE OORLOG.
Mies, mijn mooie, grijze poesje,
Ligt genoeglijk in haar soesje
Voor mijn open haard,
Op het warme, wollen kleedje.
Kijk, zij droomt - be\veegt een beetje
't Puntje van haar staart.
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Mies ontwaakt, en wascht haar snoetje;
Dan, behoedzaam, voet-voor-voetje,
Sluip~ zij naar mij toe.
Hoepla! Plotseling springt zij op je !
Spint verheugd, en geeft een kopje:
Mies is blij te moe.
Ik niet minder, dat begrijp je !
Met mijn poes en met mijn pijpje,
Onder 'n dak van rook!
'k Streel het zachte zijden velletje;
Mies en ik, wij zijn een stelletje,
Mies is lui - ik ook.

't Is zoo rustig, 't is zoo stille,
Is 't geen plaatje? Geen idylle?
Vriendschap, Vreugd en Vree.
En we denken geen van beiden
Aan het slachten en het strijden,
En het Wereld-wee . . . . .
'k Soes "vat over "Charivali" . . .
Kijk, daar huppelt mijn kanarie
Uit zijn open kooi.
Mies springt eensklaps van mijn schoot en
Heft, met tijgeraard, haar poot, en . . .
Pats! zij heeft haar prooi!
't Bloed druipt tappelings langs haar kaken,
'k Hoor de broze beentjes kraken,
Hoe 'k die kat verwenseh!
'k Tracht een scheldwoord te verzinnen,
Wacht! daar schiet m' er een te binnen :
Schaamje Mies!· Jij . . . MENSCH! !
CHARIVARIUS.
(Ruize-rijmen, H. D. Tjeenk Willink, Haarlem.)
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14.

AAN 'N SEEPKISSIE.

Hulle het jou in England gemaak, seepkissie,
Om hier in ons land als 'n doodkis te dien;
Hulle het op jou letters geverwe, seepkissie,
Én ik het jouselwe als doodkis gesien.
Klein Jannie van ouboetie 1 Saarl, seepkissie,
Het hier in die kamp met sijn sussie gekom
En jij vvas bestem, soos jij weet, seepkissie,
Daar oorkant in England als doodkis ver hom 1
Klein J annie van ouboetie Saarl, seepkissie,
Was fluks en gesond, vir sijn jare nog groot;
Maar hier in die kamp, soos jij weet, seepkissie.
Was hij maar drie weke, en toen - was hij dood!
Onthou jij ver Jannie? Jij weet, seepkissie,
Hij het in sijn speletjies met jou gespeel;
Die son het sijn krulkop geskilder, seepkissie,
So blink als sijn strale, als goud so geel.
Op die Vrijdagmore, onthou jij, kissie,
Het Tannie gesê: "Ag, klein Jannie die hoes 1"
En die Vrijdagaand, soos jij weet, seepkissie,
Was J annie sijn lewe al half verwoes.
Rulle het jou op Saterdagmiddag, seepkissie,
Gedra naar sijn tent als 'n doodkis daar 1
Die wit gesiggie - jij weet, seepkissie,
Die handjies gevouwen gekruis oor mekaar.
Hulle het jou in England gemaak, seepkissie,
Om hier ver ons kinders als doodkis te dien:
Rulle het ver jou lijkies gevinde, seepkissie,
En ik het jouselwe als doodkis gesien.

C.

LOUIS LEIPOLDT.

(Oom Gert Vertel, Pretoria-Johannesburg, J. H. de Bussy.)
1

Oudere broer of kameraad.
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15. STELEN.
"Stelen . . . foei! een vreeslijk ding I"~
Dunkt je 't, vrindje? - die soms uren
Zit te hangen en te turen,
Eer je flink aan 't werken ging
Zeg me dan eens, jongenlief !
Is een Dagdief ook geen dief ?
"Stelen . . . foei! een vreeslijk kwaad !
Dunk je 't, vrouw? - die plunje en eten
(Half bedorven, half versmeten)
Maar in 't honderd loopen laat .
Zeg me toch eens, wijfjelief !
Is een Slons dan ook geen dief ?
"Stelen . . . God bewaar' me er voor .
Dunkt je 't man? - en 't loon van dagen
Zie ik naar de kroeg u dragen;
Lapt ge er in één avond dóor . . .
Zeg me dan eens, ventjelief !
Is een Dronkaard ook· geen dief?
Zulke dieven loopen vrij 1 En, bedenk ik dan, hoevelen
Zóo zich zelven 't éerst bestelen,
En het huisgezin er bij . . .
'k Roep dan luidkeels: "Menschenlief!
Houdt den dief, och 1 houdt den dief 1"
J. P. HEVE.
(Volksdichten. )
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16.

JONG-HOLLANDSeH BINNENHUISJE.
's Wintersavonds houd ik mij
In mijn bezig leven
Graag, als 't mag, een uurtje vrij,
Zoo van zes tot zeven,
Dan is 't vroolijk woonvertrek
Vol gezelligheden ;
Nieuwspapier en boekenrek
Laat ik meest met vrede ;
En genietend staar ik om,
Met mijn dank verlegen,
In het dierbaar heiligdom
Van mijns Heeren zegen.
Alles stemt er vroom en blij,
Kleuren, tOllen, beelden,
Al uw zoete poëzij
Kleine levensweelden !
Praalziek was ik nimmermeer,
't Rijmt niet met mijn zeden;
Ik benijd geen mensch zijn eer,
Geld noch heerlijkheden;
Maar ik ben 't gezelligst dier,
En zie! mijn vriendinnen
Stichtten mij een kluisje hier,
Stemmend ziel en zinnen.
't Leven is mij lief en waard
In dat hartlijk uurtje,
Levenslustig in. den haard
Knapt- het knettrend vuurtje;
Bij der vlammen heldren gloed,
Schept men fantazietjes,
Neuriet, stillekens en zoet,
Ras vergeten liedjes;
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A1lervriendlijkst begeleid
Door het lief geluidje,
't Liedje der gezelligheid,
Uit het stoomend tuitje.
Poëzie schuilt overal,
Overal, mijn vrinden!
't Is de vraag maar wie haar al,
Wie ze niet kan vinden.
Menig schilder heeft geen oog
Voor een binnenhuisje,
'k Weet poëten duf en droog
In hun smaakloos kluisje,
Menig boezem blaakt alleen
Voor het hoogverheven Mij trekt alles, groot en kleen
In dit lieve leven !
Doch, mijn kleintjes! gij l1et meest,
Springende gedichtjes,
Tintelend van leest en geest,
Aangebeden wichtjes.
D ook moet dees avondstond
Allermeest behooren,
D, mijn oudste, zacht en blond,
Lieflijke eerstgeboren!
D, mijn jongste, dwaas en blijd,
Pittig donkerbruintje
Die voorwaar geen schaduw zijt
In ons levenstuintje !
Haal uw schatten voor den dag!
Zal ik u een toren
Bouwen, dien we met één slag
Schaatrend weer verstoren ?
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Moet ik u ook, al wederom,
't Beestenspel verklaren?
Leeuwgebrul en beergebrom
Pogen te evenaren?
Wilt gij met de komenij
Of de zuurkraam spelen?
Wat zal 't wezen "nu ereis" ?
Mij kan 't, heuseh, niet schelen.
Niets van alles - half tevreê
Komt men vleiend nader.
~t Liefste speelgued "\ran mijn t,vee
Dat 's haar jonge vader:
Als zoodanig meer geliefd
('k Zeg het zonder jokken,
Schoon 't mijn eigenliefde grieft),
Dan - de doos met blokke 1
Meer dan 't wilde beestenspel,
Zelfs, trots aap en beeren.
Van uw kinderen kunt gij wel
Eenige' ootmoed leeren I
't Speelgoed dan wordt nu met list,
Vleien, plagen, lokken,
(Kinderliefde is egoïst)
Naar den vloer getrokken,
En daar vangt je 't leven aan!
Lustige oogjes gloeien,
Mondjes, handjes, voetjes, gaan,
Bij het rustloos stoeien !
'k Geef mij aan uw armpjes prijs,
o mijn krullebollen !
'k Laat, naar koninklijke wijs,
't Volkje met mij sollen.
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~oeders

oog staart vroonn en zacht,
Op· het dwaas tooneeltje;
Ik geloof wel, daar ze lacht,
Dankt ze voor haar deeltje.
II{ geloof wel, zij geniet
(Schoon haar de ooren tuiten !)
~eer dan eens, bij 't smachtend lied,
Dat ons streelde, buiten,
Als wij sannen hand in hand,
Aan zijn toon gekluisterd,
Dwaalden door het droomenland,
Daar men dweept en fluistert.
Half gebluscht is het eerst vier,
Purpren koontjes blozen!
Op het wild gegier, getier
Volgt een zoet verpozen.
Dan bekomend van 't gejoel,
Onder duizend grappen,
Zitten we in den grooten stoel,
Alle drie te snappen.
'k Word beloond soms met een keur
Geestige gedichtjes,
Al te maal van Goeverneur,
Lievling onzer wichtjes.
Zeven uren slaat de klok;
Weelde nnoet niet duren;
En nnijn kippen gaan op stok
Klokke zeven ure !
Liefde wenkt en niemand dwingt
Onn te blijven hangen;
De oudste noch de jongste zingt
't Liedje van verlangen.
Slechts mijn hart, vol zaligheid,
Stemt het voor de' Algoede,
Die mij al dit heil bereidt,
Die ons huis behoede !
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Om dees vroolijke avondrust
In Zijn gunst te smaken,
Wil ik, al mijn dag, met lust
Werken, zorgen waken; (Is 't niet voor het daaglijksch brood,
't Is om 't brood des levens,
Dat slechts de arbeid klein en groot
Schenkt, met vreugde tevens !)
Wil ik, onvermoeid en trouw,
Kleine kruisjes dragen,
Die mij God ook schenken wou
In zijn welbehagen.
Wat mij toch daar buiten grief'
In 't aandoenlijk harte,
Immers bij ons huislijk lief
Bloeit weer troost voor smarte.
Wat me ook treurig tegenviel
In deze aardsche dreven,
Niet de reinste droom der ziel,
't Zoet van 't huislijk leven!
Niet de weelde en 't rijk genot
Dat uit kinderoogen
Straalt - ten trooste in 't menschenlot,
Vrede, zegen, licht van God,
Glimlach uit den Hoogen ?
P. A. DE GÉNESTET.

17. HEETE POOTJES.
Een schalkaard had een bie gevaan
en hield ze bij heur vIeren :
"Komt hier! - hij zag een jongske staan!
Komt hier mijn knappe kerel!

32

Hier heb ik zulk een schoon fatsoen
van beestje, ik vvil 't u geven:
past op maar van 't niet dood te doen,
en laat het beestje leven.
Kom aan; jen hand; doet toe, 't vliegt weg:
doet toe, want 't gaat ontsnappen I"
't Kind hield zijn handje toe: "Nie'waar,
hoe schoon dat is, hoe lieflijk I"
Ha I 't kindtje wierd te laat gewaar
hoe schoon en hoe bed tieglijk.
Het liet het beestje los, en 't loeg
de traantjes uit zijn oogskes,
en zei 't: "Het beestje is schoon genoeg.
maar 't heeft zulke heete pootjes."
(Dichtwerken, L.

18.

J. Veen, Amsterdam.)

GUIDü GEZELLE.

VERGEWE EN VERGEET.
"Dat gij niet vergeet de dingen die uwe oogen
gezien hebben."
Deut. 4 : 9.

Daar het 'n doringboompie
vlak bij die pad gestaan,
waar lange ossespannen
met sware vragte gaan.
En eendag kom daarlanges
'n ossewa verbij,
wat met sij sware wieIe
dwars-oor die boompie rij.
"Jij het mos, doringstruikie,
mij ander dag gekrap ;
en daarom het mijn wiele
jouw kroontjie plat getrap."
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Die ossewa verdwijn weer
agter 'n heuveltop,
en langsaam buig die boompie
sijn stammetje weer op.
Sijn skoonheid was geskonde,
Sijn bassie was geskeur ;
op één plek was die stamlnetjie
so amper middeldeur.
Maar tog het daar die boompie
weer stadig reggekom,
want oor sij wonde druppel
die salf van eie gom.
Ook het die loop .van jare,
die wonde weggewis net één plek blij 'n teken,
wat onuitwisbaar is.
Die wonde word gesond weer
als jare kom en gaan,
maar daar die merk word groter
en groei maar aldeur aan.
TOTlUS.

(Bij die Monument, Drukkerij Het Westen, Potchefstroom.)

19.

DE REGEN.

't Is de regen, die van 't westen
Dreigend lang, ten langen leste
Nu zijn gulle waterstralen
Kletterende neer doet dalen.
N ed. Schrijvers I, nO. 11, 5e dr.

2
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Plat de neuzen op de ruiten
Zien de kleinen uit naar buiten;
Bov~n van de daken plast het,
Onder in de straten wast het.
Ras gezwollen beekjes glijen
Kabb'lend langs de grove keien,
Door de smalle goten snellen
Vliegensvlug de waterbellen.
Kind'ren hollen, menschen vluchten
Wielen die door 't water zuchten,
Proestend wachten oude' en jongen,
In portieken saamgedrongen.
Paarden dampen of ze waren
Uit de helle opgevaren,
Karren staan alleen gelaten
In de blank gewasschen straten.
En de regen gutst tevreden,
Eenig heerscher, naar beneden,
Zorgt niet waar zijn schatten bleven,
Heeft nog meer, en zal 't ook geven.
VOLKER.
(Verzen, Van Kampen en Zn., Amsterdam.)

20. KORENLOOP.
't Groen geboren
jonge koren
schiet zich in den zonlielach,
zienderooge
recht omhooge,
drie, vier duimen, eIken dag.
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Al de pijlen
ijlen, ijlen,
vóór hét kruipend-lage kruid,
en ze stroopen
onder 't loopen
hunne lichte kleeren uit.
Dan, verflauwend,
grijzegrauwend,
Gaan ze mijde, gaan ze moe,
hijgend, zwijgend,
nederzijgend,
naar den heeten zomer toe.
Oud geworden,
Goud geworden,
ei, daar liggen ze overhoop,
en nog spreken,
ze in de reken
van den lastig-langen loop.
RENÉ DE CLERCQ.
(Gedichten, Amsterdam, S. L. van Looy.)

21.

DE MEEUWEN.

De meeuwen vechten, vleugels hol,
en hangen aan den wind. Zij vallen
in 't bouwland neer en, neergevallen,
maken ze 't langs de voren vol.
Zij namen overland de wijk
en zochten langs de breede stroomen
hun toevlucht, om op kracht te komen
. achter den hoogen winterdijk.
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De snavels, onder pen en veer,
herstellen de geleden schade.
Maar 't nader klinken van de spade
des akkermans verj aagt ze weer.
Zij vliegen op, de vleugels ree
zich klauwende aan de lucht te klampen,
Een oogenblik ziet men ze kampen.
Dan voert de felle wind ze mee.
JAN PRINS.

(Tochten, W. Versluys, Amsterdam.)

22.

TAFELRECHT.

Al die zit aan mijnen disch,
Drinkt zoo veel als noodig is !
Eet na uwes hongers eisch,
Maar - en eet geen menschenvleisch.
Weet gij niet, wat dat beduidt?
Hoort, ik zal 't u leggen uit:
Spreekt niet kwalijk van een vriend,
Die dat niet en heeft verdiend;
Spreekt niet kwalijk van een man,
Die zich niet verweren kan ;
Neemt hem niet met uwen mond,
't Geen gij hem niet geven kondt.
Zijt gij anders van manier,
Mijnenthalve blijft van hier;
't Zij u eens vooral gezegd:
Dát is hier het Tafelrecht.

JACüB

REVIUS.
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23.

HET GEITENWEIT]E.

Op het geitenweitje
staat het kleine geitje
bij de groote geit.
Geiteke, wat moet je
met je fijne snoetje,
dat zoo klaaglijk schreit ?
Met je bleeke bekje?
Geiteke, wat rek je,
trek je aan het touw?
Snuffende aan mijn mouwen ...
met je lief vertrouwen
in zoo'n vreemde vrouw!
In mijn handen stop je
nu je jolige kopje:
zeg, wat moet ik doen?
Op het geitenweitje
staat het kleine geitje,
als een wittigheidje
in het prille groen.
]ACQUELINE

E.

VAN DER WAALS.

(Nieuwe Verzen, G. F. Callenbach, Nijkerk.)

24.

WAG-HOND]IES.

Ik is hier en ma is hier,
ons twee lê op baas se baatjie.
Wie is jij?
Kom, loop verbij !
anders word ons knor 'n daadjie Krij jouw bene dalk 'n hap,
Krij jouw broekspijp dalk 'n gaatjie.
Mooipraat? Nee, ons ken jou nie.
Weg jouw hand, en raak ons nie !

38

"Oppas," het die baas gesê,
"Tot ik weer kom, hier blij lê."
Op ons pootjies lê ons kop,
maar ons hou jou darem dop ; 1
toe-oog slaap ons op die baatjie,
maar ons loer nog deur 'n gaatjie één oor plat en één oor op,
pas op !
JAN F. E. CELLIERS.
(Die Vlakte en andere gedigte, Volksstem-drukkerij, Pretoria.)

25. HET SCHRIJVERKE.
(Gyrinus natans.)

° met
krinklende winklende waterding,
't zwarte kabotseken aan,
Wat zien ik toch geren uw kopke flink
al schrijven op 't waterke gaan!
Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel,
al zie 'k u noch arrem noch been;
gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel,
al zie 'k u geen ooge, geen één
Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn?
Verklaar het en zeg het mij, toe!
Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn,
dat nimmer van schrijven zijt moe?
Gij loopt over 't spegelend water klaar,
en 't water niet méér en verroert
dan of het een gladdige windje waar,
dat stille o"\rer 't waterke voert.
1

we hQu'en je toch wel in de gaten.
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o

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 js weg;
Geen Christen en weet er wat dat bediedt:
och, schrijverke, zeg het mij, zeg!
Zijn 't visselkes daar ge van schrijven moet?
Zijn 't kruidekes daar ge van schrijft?
Zijn 't keikes of bladtjes of blomkes zoet,
of 't water, waarop dat ge drijft?
Zijn 't vogelkes, kwietlende klachtgepiep,
of is 'et het blauwe gewelf,
dat onder en boven u blinkt, zoo diep,
of is het u, schrijverken, zelf?
En 't krinklende winklende waterding,
met 't zwarte kapoteken aan,
het stelde en het rechtte zijn oorkes flink,
en 't bleef daar een stondeke staan;
"Wij schrijven," zoo sprak het, "al krinkIen af
het gene onze Meester, weleer,
ons makend en leerend, te schrijven gaf :
één lesse, niet min nochte meer;
wij schrijven, en kunt gij die l~sse toch
niet lezen, en zijt gij zoo bot ?
Wij schrijven, herschrijven en schrijvel1 nog,
den heiligen Name van God !"
GUIDü GEZELLE. '.
(Dichtwerken, L.

J. Veen, Amsterdam.)

40

26. HET PUITEKEN.
Geen kloef en kletst er
In 't krakende kruid,
Of, plompe! daar pletst er
Een puiteken uit.
Het dompelt in 't water
Zoo pootig te per,
En een kringetje gaat er
Een voetje ver.
Het schiet hem zoo stille
En het rept meteen
Zijn buik en zijn bille
En zijn achterbeen.
Het strekt hem en strijkt, en
Hoe dieper het duikt,
Hoe lomper het lijkt, en
Hoe dikker gebuikt.
Het stribbelt en strevelt,
En, eer ge 't ziet,
Daar kruipt het en krevelt
In 't roerende riet.
En maak maar gedruisch, en
Stamp maar een keer:
Het zit in zijn kluis en
En toont hem niet meer.
RENÉ DE CLERCQ.
(Gedichten, S. L. van Looy, Amsterdam.)
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27. MIETJE.
't Meiske met zijn' teele melk
op zijn bloote voetjes,
lang, gelijk nen terruwstelk,
zoetjes, zoetjes, zoetjes
terdt het voort, en anders niet
als zijn teele melk en ziet 't.
't Meiske hoorde: "Goedendag 1"
zeggen, zoetjes, zoetjes:
"Mietje I" 't Meisken ommezag . . .
op zijn bloote voetjes,
viel de melk en, vol verdriet,
wie dat 't was en wist het niet.
Meiske, mèiske, meiske, snel,
op uw bloote voetjes,
melk aan 't dragen, wacht u wel:
zoetjes, zoetjes, zoetjes,
mijdt u, meiske, en hoort gij jet,
vóór u, maar niet omme en ziet 1
GUIDO GEZELLE.

(Laatste Verzen, L.

J. Veen, Amsterdam.)

28. WATERLAND.
Neem Hollands boer zijn guldens af,
Zijn centen en vierduiten Dan houdt hij nog zijn vette klei
En staat er bij te fluiten.
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Neem Hollands boer zijn landen af Dan houdt hij nog zijn water;
Daar maalt hij toch weer land uit op
Wat vroeger of wat later.
Neem Holland al zijn dijken weg
En laat het onderloopen Geen nood: elk kaasboerinneke
Gaat visschersnetten knoopen.
Neem Holland al zijn boomen weg,
Zijn wilgen en zijn peppels Dan ruischt nog Hollands windezang
Door 't riet van sloot en greppels.
Maar neem je Hollands water weg,
Zijn plassen en zijn vaarten Dan is mijn land geen Holland meer,
Al staat het op de kaarten.
Dan wordt het duin een woestenij,
Dan dorren al de weiden,
Dan gaat mijn mooie Holland dood,
Omdat het dorst moet lijden.
JOHAN VAN MEURS.

(De Gids, 1913.)

29.

HET BREISTERTJE.

Mooi Kniertje staat van dag tot dag
En breit voor haar deur een kwartiertje:
"Voor wien dat paar kousen wel wezen mag,
"Mijn allerliefste Kniertje?
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"Voor wien dat paar kousen wel mag zijn,
"Voor moêrtjen of voor vaartje ?"
Zucht dag op dag die bleeke Krijn,
"Of zijn ze voor "Grietjen of Saartje ?"
" "Wel Krijnbuur ! wist je dat zoo graag?
" "U wil ik het niet verzwijgen,
" "Je bent niet voor niet zoo jentig van daag,
Om alles uit me te krijgen.
" "Beloof maar dat je 't niemand zegt," "
Spreekt Kniertje, hoe langer hoe zachter;
" "De wereld is tegenwoordig zoo slecht;
" "Ze zocht er zeker wat achter.
" "Die kousen zijn voor me moêrtje niet,
" "Ze passen niet voor me vaartje;
" "Ze zijn ook niet voor zuster Margriet,
" "Nog minder voor 't kleine Saartje.
" "Ze zijn voor geen oompje, ze zijn voor geen meu,
" "Hoe hoog of laag ze sprongen ;
" "Ze zijn niet voor een oude kneu,
" "En niet voor een laffen jongen.
" "Ze zijn- ze zijn- ze zijn- ze· zijn" "l e zult het maar raden moeten !
" "Die kousjes zoo witjes, zoo netjes, zoo fijn,
" "Ze zijn - voor twee bloote voeten." "
N. BEETS.
(Dichtwerken, A. W. Sijthoff, Leiden.)
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30. MIJNHEERKEN VAN MALDEGHEM.
Mijnheerken van Maldeghem
Ging er al buiten jagen,
Drie mijlkens buiten Brugge,
Daer stond er een linde breed.
Hij en vond er niets ter jagte
Dan een herderken kleene ;
Hij moest hem tegenkomen,
Het was hem lief of leed.
"Wel herderken, wel herderken !
Ik zou er u geiren vragen :
Wat wonder avonture
Is in dit bosch te zien ?
Van waer komt deze horen,
Deze overschoonen horen ?
Als ik hem laetst aenschouwde,
Behoorde hij aen mijn".
"Mijnheerken van Maldeghem,
Ga hier uit onze strate 1
Want deze schoone horen
En gaet er u niet aen;
Blies ik op mijnen horen,
Mijn overschoonen horen,
De zesendertig ketelaers
Al zouden wezen gram."
Mijnheerken van Maldeghem
En wilde 't niet gelooven,
Hij nam hem ende zette hem
Aen zijnen rooden mond.
De zesendertig ketelaers
Kwamen uit 't bosch gesprongen,
Gelijk de wilde hazen
Voor eenen tammen hond.
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"Houdt op, 0 kameraden
Van kappen ende kerven!
En slaet er toch mijnheerken
Van Maldeghem niet dood !
Ik heb met hem gereden
Door dorpen ende steden,
Zevetl j aer gedronken
En geten van zijn brood I"~
Mijnheerken van Maldeghem
Die schoot er al in zijn tassche
en gaf drie gouden penningen
Aen dezen herder koen.
"Wij zijn ons zesendertig
Mannen van avonturen
Er is voor d'een of d' ander
Geen kousen ofte schoen.
Mijnheerken van Maldeghem!
Gij moet ons hier beloven,
Gheel vaste gaen beloven
Al op uw eerlijkheid,
Dat gij het niet zult zeggen
Of met geen penne schrijven,
Als dat het bosch van Maldeghem
Met roovers is beleid".
Mijnheerken van Maldeghem
Die heeft stille gezwegen,
Hij en heeft het met geen pennen
Geschreven of gezeid,
Maer heeft met zijnen voete
Te Brugge in 't zand geschreven
Als dat het bosch van Maldeghem
Met roovers lag beleid.
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31.

DE KEUTERBOER.

Op de hei stond vader pappe,
En hij spitte met zijn spade
In de bruine ruige plaggen,
In de borstelige plaggen
Van de groote groote heide,
En daar plantte hij de knollen
Bij het kleine korenlandje
En bij 't kleine witte huisje,
En de groene knollen glommen Maar daarboven was de hemel,
En beneê was 't dunne koren,
En daar verder was de heide En nog verder was de wereld !
Binnenin was moeder mamme,
En zij roerde door den pappot
Met den grooten houten lepel,
En zij voerde 't vette varken,
En het stille zwarte poesje,
En het bijdehande hondje,
En de kakelende kippen,
En zij zong een heel mooi liedje,
Doch het vette varken bromde
Maar daarboven . . . . .
Op het paardje zat het kindje,
Zat het heele kleine kindje,
Op het mooie houten paardje,
En het schommelde op het paardje,
En het aaide het zoete paardje,
En het sloeg het stoute paardje,
En het reed naar moeder mamme,
Ell het reed naar vader pappe,
En naar heele verre dingen Maar daarboven . . . . .
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Doch in 't veldje stond de boeman,
Stond de vogelenverschrikker,
Met de broek van vader pappe,
En de muts van moeder mamme,
En het hemdje van het kindje,
Met den eenen arm naar boven,
Voor de vooglen van den hemel,
En den andren naar beneden,
Voor de beesten van de wereld Maar daarboven . . . . .
En dichtbij daar zat het beestje,
Zat het eigenwijs konijntje,
En dat keek naar vader pappe,
En het hobbelende kindje,
En den vreeselijken boeman,
En ook naar het knollenlandje En dat hoorde moeder mamme,
En dat wipte met zijn staartje,
En dat holde door de heide Maar daarboven . . . . .
(Zwerversverzen, W. L. en

C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA.
J. Brusse, Rotterdam.)

32. IN 'TGROOTE BED.
Ligt een kindeke temet,
bij de schouders,
van zijn ouders,
in het groote, groote bed ;
't wrijft zijn snoetjen,
Keert zijn kop;
strekt zijn voetjen
uit en op;
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moe van woelen,
komt zich schoren
op zijn handjen, op zijn hielken,
en ze voelen
en ze hooren
maar zijn adem meer, zijn zielken.
Ligt een kindeke temet,
bij zijn ouders in het bed;
ongescheiden
doen ze beiden
over 't kindeke een gebed.
RENÉ DE CLERCQ.
(Gedichten, S. L. van Looy, Amsterdam.)

33.

KLEIN-ONDEUG.

Klein ondeug, moeders sorg en skat,
haar lus, haar las, haar vreug;
hij vroetel hier, hij snuffel daar,
hij pluk die heel huis deurmekaar,
keer voor 1 daar! - liewe deug!
Te laat, - daar gaat die koppie al,
en stukkend op die vloer;
Knor jij hem - jij krij knor terug,
of nijdig smijt hij 'm op sij rug,
en trappel fluks tamboer.

--_.
1

Hij 's kort - kort bij die waterbak,
al jaag jij 'm twintig-maal;
jou sondag-stewels krij hul bad,
dàn is 't weer die arme kat,
wat jij daar uit rp.oet haal.

Care for.
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Al trippe-trap die mure langs
kan jij sij stappies hoor;
hij 's weg en stil nou, so's 'nmuis,
maar glo mij nou dit 's glad nie pluis,
kom, hier is al sij spoor;
daar hê j' dit al, die muur-papier
in repe afgetrek,
geskeur in stukkies, klein en kort,
die inkpot daarop uitgestort,
en hij, één zwarte vlek!
Daar val meteens die solder-Ieer,
ja so's 'n donder-slag!
ons loop te hulp met grootste haast,
daar sit die kleine vent daar-naas en skater so's hij lach!
D'is brabbel-praat, d'is woel en val,
van 's mor'ens vroeg tot laat,
d'is koppie stamp, en huil en lach
so twintig male elke dag,
tot basie kooi toe gaat.
Die laaste soentje is van haar
wat sorg noch las ooit heug;
met mond en pootjes skoon gewas
slaap nou klein ondeug, - moeders las,
haar skat, haar sorg, haar vreug.

J. F. E. CELLIERS.
(Die Vlakte en andere gedigte, Volksstem-drukkerij, Pretoria.)
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34.

BOERKE NAAS.

Wie heeft er ooit het lied gehoord,
het lied van Boerke Naas?
't En ha', 't is waar, geen leeuwenhert,
maar toch, 't en was niet dwaas.
Boer Naas die was twee runders gaan
verkoopen naar de steê
en bracht, als hij naar huis toe kwam
zes honderd franken meê.
Boer Naas, die maar een boer en was,
nochtans was scherp van zin,
hij ging en kocht een zevenschot,
en stak daar kogels in.
Alzoo kwam Naas, met stapkes licht,
en met de beurze zwaar ;
hij zei: "Och 'k wilde dat ik thuis
en in mijn bedde waar I"
Ar met nen keer, wat hoort boer Naas,
juist bacht hem in den tronk?
Daar roert entwat, daar loert entwat :
't docht Naasken dat 't verzonk!

En, eer dat t veintjen asem kreeg,
zoodanig was 't ontsteld,
daar grijpen Naas twee vuisten vast,
en 't ligt daar, neêrgeveld.
't En hoorde noch 't en zag bijkan,
't en voelde bijkans niet,
't en zij dat 't een pistole zag,
en zeggen hoorde: " . . . . Ik

sch~et

!"
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"Ik schiet, zoo gij, op staanden voet,
niet al uw geld en geeft;
en g'hebt, van zoo gij roert, me man,
uw laatsten dag geleefd !"
Boer Naas, die alle dagen vijf
zes kruisgebeden bad,
om lang te mogen leven, peist
hoe hij in nesten zat!
"Wat zal ze zeggen", kreesch boer Naas,
"wanneer ik t'huiswaard keer?
"Hij heeft het weêrom al verbuisd!
die zatlap, nog nen keer !"
"Hoort hier, mijn vriend, believe 't u,
toogt dat gij mij minzaam zijt,
och, schiet ne kogel deur mijn hoed
en spaart mij 't vrouwverwijt !
,,'k Zal zeggen, als ik thais geraak:
men heeft mijn geld geroofd,
en, lette! schilde't, of ik had
nen kogel deur mijn hoofd I"~
De dief, die meer van kluit,.. hield
als van boer Naas zijn bloed,
schoot rap ne kogel deur end deur
de kobbe van z'nen hoed.
"Bedankt !" zei Naas, en greep zijn slep :
"schiet nog een deur mijn kleed !"
De dief legt aan en Naasken houdt
zijn pitelerken g'reed.
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"Schiet nog een deur mijn broek", zei Naas,
"toen peist me wijf, voorwaar,
als dat ik, bij mirakel, ben
ontsnapt aan 't lijfsgevaar."
De roover zegt: "Nu zal 't wel gaan,
waar is uw beurze, snel:
'k en heb noch tijd noch kogels meer
"Ik wel," zegt Naas, "ik wel I"
Zijn zevenschot haàlt Naas toen uit
en spreekt: "Is 't dat ge u niet,
in een - twee - drie, van hier en pakt,
Gij galgen~weil, ik schiet 1
"Ik schiet, van als gij nader komt,
uw dommen kop in gruis,
en, zoo gij Naas nog rooven wilt,
laat uw verstand niet thuis 1"
En loopen dat die roover dei,
de beenen van zijn lijf,
zoo snel dat 't onbeschrijflijk is,
hoe snel ook dat ik schrijf!
Hier stoppe ik. Dichte een ander nu
ne voois op boerke Naas;
't is waar, 't en was ·geen leeuwenhert,
maar toch, 't en was niet dwaas 1
GUIDü GEZELLE.
(Dichtwerken, L.

J. Veen, Amsterdam.)
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35. DIE PROKUREUR SIJN HOND.
"Goei morre Prokureur - geef mij tag bitjie raad?
Mijn is 'n ding gebeur, hier buite op die straat.
Daar kom 'n slegte hond, net vlak hier voor jou deur,
En bijt mijn in die been; mijn broek is glad verscheur.
Dit was 'n nuwe broek, en ik wil jou vra
Of dit nie möolijk is soo'n kerel aan te k1ä,
Wat sulke slegte goed laat los-loop op die straat,
Om mij somar te bijt, as ik hier langes gaat."
"Welseker mijn ou vrind - djt staat jou altijd vrij
Om van die hond sijn baas, die skade weer te krij."
"Wat denk meneer daarvan - zal dit te baing wees,
Om 10 sielings te vra, ver, skade van die bees ?"
"Wel al te seker. niet - die ei-enaar moet beskou
Dat 10 sielings is min, als hy so'n hond wil hou."
"Wel, Baas, dan raak jij ook nou net 10 sielings kwijt,
Dit was jou ei'e hond, die het mijn sa gebijt."
"Mijn hond! mijn Palla dan, het hij jou sa gekrij ;
Mar als jij seker is dan sal ik ook niet strij.
Dè, vat dan mar jou geld - wat reg is moet bestaan,
Al sou die wereld ook daaronder moet vergaan."
Die Boer die moet toen skater van die lach ;
Hij vat die geld heel vrolik, want hij dag
'n Prokureur mag glad wees met sijn bek,
Tag kijk 'n domme Boer hem in die nek.
Sa stap hij weg, maar kom net bij die deur,
"Stop vrind, wag, stop," seg toen die Prokureur,
"Dis alles goed en wel, die skade van mijn hond;
Mar ik moet jou vertel, mijn raat die kas een pond,
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So geef mijn hier mar gauw mijn IO sielings nou weer,
Dan skuld jij mijn voor raat nog net een halfpond meer,
Want dit is toch mar waar - wat reg is moet bestaan,
Al sou die wereld ook daaronder moet vergaan."
(Twee en sestig uitgesogte

Afrikaansch~

F. W. REITZ.
Gedigte, Amsterdam-

Kaapstad, Holl.-Afrik. Uitg.-Mij.)

36.

SILHOUETTEN.

In lIet toevend licht, dat later
Dan de zonne blijft
Wijlen bij het stille water,
Waar ons bootje drijft,
Schuiven zwart en zonder zwaarte,
Fij 11 gelij nd en strak,
Fietsertjes voorbij de klaarte
Van het hemelvlak,
Hunne fijne silhouetjes,
Schaduwen gelijk,
Zeer geleidelijk en netjes
Langs den Amsteldijk.
Met gestadig beenbewegen
Gaan ze fijn en stil
N a elkaar, elkander tegen,
Ieder naar zijn wil.
Komen twee elkaar te ontmoeten,
Glijden ze meteen,
Zonder botsen, zonder groeten
Door elkander heen.
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Wordt het donker, wordt het later,
Met gebogen rug,
Gaan ze haastig langs. het water
Naar de stad terug.
En ze voegen bij de sterren,
Aan den lucht geplaatst,
Nog een lichtje ,dat van verre
Over 't water kaatst.
JACQUELINE

E.

VAN DER WAALS.

(Nieuwe Verzen, G. F. Callenbach, Nijkerk.)

37. JONKER KREKEL VAN KLAVERGEM.
Jonker Krekel van Klavergem
ging uit op avonturen:
Zijn harteken zat er erg in de klem!
- 't was in de schemeruren.
Daar zet hij zijn sjirpende beenen in gang,
daar slaat hij de lnaat en begint er een zang,
en was 't al geen Schumann, toch duurde 't vrij lang! ..
Jonker Krekel van Klavergem
ging uit op avonturen.
Onder de klaveren, tusschen 't gras
waarover de windjes dansten,
Jonker Krekel verwonderd was,
dat er zooveel sterrekens glansten.
Het pinkelde, winkelde er, al-overal,
in bosch en veld, langs gracht en wal,
duizend duizenden in getal; onder de klaveren, tusschen 't gras,
waarover de windjes dansten.
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Jonker Krekel van Klavergem
wou graag wel een sterreken winnen !
Slepende-sliepende klonk zijn stem:
"Goudlichteken, wils du beminnen I"
Zij pinkten alhier, zij pinkten aldaar,
Zij lonkten zoo hel en zij vonkten zoo klaar.
"Och, zoo er de schoonste de mijne waar!" Jonker Krekel van Klavergem
wou graag wel een sterreken winnen !
Van onder een donkeren wilgetronk,
liet zacht gefluister zich hooren,
't Was één van de lichtjes, dat tegenzang:
"Janker, kan ik u bekoren?
Ik vonkel en flonker in klaargouden dracht!
Ik slaap aan uw zijde en verlicht U den nacht I
Ik heb u reeds weken en maanden verwacht .. "
Van onder een donkeren wilgetronk,
liet zacht gefluister zich hooren! . . .
Maar toen aan de kimme de morgen blonk
en van 't wiegende-wagende loover
de gloeiende zonne droppels dronk,
wèg was des bruidjes getoover!
Heer Krekel, ontwakend, wreef de oogen zich uit:
afschuwlijk een worm was de blinkende bruid
met slijmerige oogen en rimplige huid! . .
J anker Krekel van Klavergem,
de glimworm had hem bedrogen I
Ha!
POL DE MaNT.

(Lentesotternijen, Utrecht, Van Romburgh.)
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38. ZINGELING.
Zingeling ging door het bosch
Over naalden, over mos;
Langs de stammen naar de wij de
Looverwoningen klom hij blijde,
Maakte er alle keeltjes los;
Zingeling ging door het bosch.
Zingeling liep langs het veld;
Zette er stapjes ongeteld.
Alle kevertjes op den akker,
- Heisa hopsa! - riep hij wakker,
Alle kwamen toegesneld :
Zingeling liep langs het veld.
Zingeling zat op het duin,
In den groenen pluimentuin ;
Over thijm en eglantieren
Liet hij biekens en torretjes zwieren;
't Gonsde er druk langs dal en kruin:
Zingeling zat op het duin.
Zingeling trok langs de zee :
Sneeuwen meeuwen zweefden mee,
Over 't spelend golfjesdansen
Liet hij zijn guitige oogjes glanzen;
Alle golfjes lachten mee:
Zingeling trok langs de zee.
Lucht en bosschen, duin en veld
Hebben van Zingeling verteld.
Oov'ral waar hij kwam getogen
Vroolijke wijsjes en deuntjes vlogen.
Mooie kleuren, naar 't hem bevalt,
Hebben de bloemen uitgestald.

08
Al wat vleuglen droeg of beenen
Repte zich achter zijn blijheid henen.
Heel uit dorp en stad, bij hoopen
Kwamen kindren aangeloopen:
Mondjes snappende, scb.oentjes klappende,
't Joelen en draven wèl gewend:
Onder de drukken de drukste bent !
Zing'ling kuste hun kopjes-rond,
Zing'ling zoende hun zingenden mond.
Heisa hop! Langs veld en wegen
Was 't een fladd'rend jubelbewegen,
Alsof 't heele wereldrond
In lichterlaaie blijheid stond.
Zingeling, de lustige klant,
Trok met zijn stoet door Lenteland.
MARIE BODDAERT.

(Serena, H. Honig, Utrecht.)

39.

KLEIN MEISJE.

In moeder's bed ligt ze nu weltevreden:
De koorts is af, de mazelen voorbij,
En overmorgen mag ze naar beneden
En morgen spelen, naar de dokter zei.
Maar nu moet zij nog slapen en niet spelen,
En van de hartenkoning dromen gaan.
En van de jagers en de dolle hond en herder
Die in de mooie prentenboeken staan. 1
1 Figuren uit beroemde Engelsche prenteboeken, de z.g.
"Caldecotts" .
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Zij grijpt de stofjes, die in 't zonlicht zweven
En telt de balken van de zoldering,
En de figuren in 't gordijn geweven
Daar ziet ze poppen en gezichten in.
Zij tuurt in 't licht naar 't knippen van haar wimpers,
Die als een schermpje voor haar ogen staan.
Zij laat het zonlicht door haar vingers schijnen
En ziet ze rooddoorgloeid bewond'rend aan.
Dan peutert z' aan haar vlechtjes en één lange
Donkere haar haalt zij voorzichtig uit.
En als ze 'm met haar nagel op doet krullen,
Weet zij zichzelf een echte ijdeltuit.
Maar mooi is ook het spiegeltje, gevouwen
Van 't eigen haartje, netjes rondgelegd,
Maar 't kan het spiegelglas van spuug niet houwen:
Zo'n mensenhaartje is ook eig'lik slecht.
Van paardehaar is het oneindig beter,
- Die kant van 't laken is nog heerlik koel Als moeder komt met soep en thermometer
Zal z'er een vragen uit de leuningstoel.
Hè, vermecellisoep met lange slierten,
Die floep! je mond inschieten als je zuigt.
De soep vliegt dadelik de randen over
Als j'eventjes te veel je knieën b~igt ...
Zou het al tijd zijn? Neen, ze kàn niet slapen
Het is ook zo vervelend in je bed ...
Als moeder komt, ligt ze gerust te slapen
En droomt hard-op van overmorgen-pret.
MEA MEES-VERWEY.
(Golfslag, C. A. Mees, Santpoort 1921.)
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40.

HET STERRENSCHIETEN.

Hein Simpel zag d'Oudstuurman Zweêr,
Op zeekren avend, met een Sextant 1 in de weêr.
Hij vroeg hem wat hij deed: "Ik was aan 't Sterrenschieten. "
" "Hoe? met dat koopren ding ?" " "Ja; kijk; hier
. loert men door."
Hein-'t oog aan 't glas!. Een ster verschoot er voor,
En hij borst uit: " "Mag dat geen kaerlswerk hieten ?
GIJ, die 't verstaat, troft nietmetal! en IK
Schiet raak met de eerste mik !" "
A. C. W. STARING.

41.

DE KUNSTENAAR EN ZIJN PUBLIEK.
De stomme vroeg den blinde:
Zaagt ge ook den harpenaar?
Zoo ge ergens hem ontmoette,
Verplicht me en zeg me waar?
Ik-zelf geeft juist zoo veel niet
Om harp- of citertoon,
Maar de oude moest eens spelen,
Kijk, voor mijn dooven zoon.
De blinde sprak: ik zag hem
Een oogenblik geleên ;
Mijn lamme knecht zal aanstonds
Hem zoeken; knaap, loop heen!

1 Instrument (voornamelijk door zeelui gebruikt) om, door
't meten van de hoogte van ster of zon boven de horizon, de
plaats op aarde te bepalen, ("sterrenschieten", "zonschieten".)
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Nu
De
En
De

slaat, op 's meesters wenken,
kreuple in den· draf ;
holt, den harp'naar roepend,
straten op en af.

De kunst'naar is gevonden,
Hij komt en buigt en groet;
Geen armen had de stumper,
Hij speelde met zijn voet.
Hij speelt: elk schijnt betoovérd,
De doove is enkel oor,
De blinde zet groote oogen,
De stomme zingt een koor.
De lamme springt van geestdrift
Omhoog met alle macht ;
't Kunstlievende gezelschap
Blijft saam, laat in den nacht,
En bij het afscheid nemen
Is, met des harp'naars kunst
't Publiek tot in de wolken,
Hij dronken van hun gunst !
P. A. DE GÉNESTET.
(Laatste der eerste.)

42.

HET GESCHENK.

Hij trok het schuifken open,
Het knaapjen stond aan zijn zij
En zag het uurwerk liggen:
"Och, grootvader! geef het mij "
"Ik zal 't u wel eens geven,
Toekomend jaar misschien,
Als gij wel leert en braaf zijt,"
Zei de oude: "Wij zullen zien I"~
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"Toekomend jaar?" sprak 't knaapje,
,,0 grootvader, maar dan zoudt
Gij lang reeds kunnen dood zijn:
Gij zijt zoo ziek en zoo oud."
En de oude man stond te peinzen,
Hij dacht: het is wel waar,
En zijn lange vingren streelden
Des knaapjes krullend haar.
Hij nam het zilv'ren uurwerk
de gouden keten erbij,
En lei ze in de gretige handjes.
,,'t Komt nog van uw vader," sprak hij.

~et

***
Daar was een grafje gedolven;
De scholieren stonden er rond
En een oude man boog met moeite
Nog eene kn.i~ op den grond.
Het koele morgenwindje
Speelde om zijn haren zacht;
Het kleine kistje zonk neder,
Arm knaapje, wie had dat gedacht?
Hij keerde terug naar zijn woning,
Grootvader en weende zoo zeer,
En lei het zilv'ren uurwerk
In 't oude schuifken weer.
ROSALlE LOVELING.

(Gedichten,

J. B. Wolters, Groningen.)
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44.

DE TREKSCHUIT.
(Fragment.)
"Plaats in 't roefje ?" 1 riep de schipper,
die verheugd mij nad'rel1 zag,
Toen 'k naar Haarlem laatst zou varen
op een schoonen najaarsdag.
,,'k Dank u, schipper I" was mijn antwoord,
"ik zit liever in de schuit I" 1
En ik zag reeds met verlangen
naar mijn reisgezelschap uit.
"Nu, dag Kaatjen I" sprak een meisje,
dat van Kaatjen afscheid nam,
"Groet uw' vader en uw moeder
bij uw komst in Rotterdam;
"Reis voorspoedig 1" en nu kusten
ze elkander liefderijk,
Dat haar koontjes er van klonken,
en vah blonken tegelijk.
"Schoone pijpen 1 2 vette sch~ren !
pijpendoppen 12 rottingband. 1"2
-----

1 Het roe/je is een kamertje achter op de schuit, dat blijkens
de Camera Obscura (Brie/ van Hildebrand aan Schipper Rietheuvel en De Veerschipper) bereikt werd vanuit de stuurstoel,
d. i. de plaats op het achterdek waar de schipper (kapitein)
zat, en waar ook een half-ronde bank voor passagiers getimmerd
was. Het roefje kon door deftige passagiers afgehuurd worden,
terwijl de gewone reizigers in de groote kajuit (het ruim of
de schuit) zaten. Zie ook Camera Obscura: Varen en Rijden.
2 Natuurlijk de vaderlandsche lange Goudsche pijp; er werd
verschrikkelijk gerookt in de trekschuiten, de vaste passagiers
hadden er hun pijp hangen, die van tijd tot tijd vervangen
werd door een nieuwe. Op de kop van de pijp werd een netwerkje van dun ijzerdraad gezet, om te voorkomen dat de asch
eruit viel; dit is de pijpedop. Met rottingband stak men zeker
de verstopte pijpen door, zooals de boeren in Holland nog doen
met "bentjes," spieren van het sterke, hooge bentgras.
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Hoorde ik twintig koopliên schreeuwen
met hun koopgoed in de hand.
"Sta dan, bonk I"~ zei Hein de sleper,
en zijn bonk stond als een paal.
Uit de sleê kwam Preekgraag treden,
met een' reiszak oud en vaal,
Met een krulpruik, met een punthoed,
paraplui in groenen zak,
Met een' goudgeknopten rotting
en een trommel vol gebak. 1
Viens donc, bogure! riep een Franschman
tot den kruijer van zijn goed,
Skipper ! keet me een plaats in 't roetke,
daar ik met naar Haarlem moet.

Linlinling, zoo ging de bengel,
'k zag den jager op zijn' knol,
Vrij wat menschen traden binnen,
schuit en roef was spoedig vol;
"Schipper, schipper, geef mij 't vuur 2 eens."
,,'t Is in 't ruim al" - "Ja, 't is hier."
,,0 Mijnheer! als gij gedaan hebt." "Gaarne, maar het brandt geen zier."
"Wil Mijnheer," dus sprak nu Kaatjen,
"ook gediend zijn van mijn test?" 3

----

Deze karikatuur van een dominee rondom 1820 is voor
ons, die het type niet kennen, niet meer zoo aardig. Zijn kleeding
zal wel heel ouderwetsch geweest zijn. Is een "punthoed" een
steek? En stonden de dominee's bekend als zulke smulpapen?
2 De schipper zette een komfoor klaar, waaraan de rookers
hun pijpen aan konden steken.
3 Blijkbaar namen de dames zelf hun stoof mee, zooals de
boerinnen in Overijsel nog hun stoof mee naar de kerk dragen.
Maar ze konden er waarschijnlijk ook wel een van de schipper
krijgen.
1
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"Wel, Jufvrouw ! gij zijt wel vriendlijk."
"Wil het goed gaan ?" - "Opperbest"
,,'t Wordt benaauwd," sprak nu eene Dame,
"daar zich alles digt bevindt;
"Zoo we een luikjen openmaakten ?" "Van wat zijde komt de wind ?" "Wel, 'k geloof het is van d'Y-kant" ,,'k Open raam dan" - "Neen dat togt I" "Wat is 't weêr vandaag verrukkend,
't is een dagje als uitgezocht !" "Ja, maar 'k zie daar wolken hangen,
't zal niet vrij van regen zijn." ,,0, het zal zich nog wel schikken." "Hei, houd af, daar breekt de lijn I"
"Zeg, wat was het?" - "Lompe jongen!
zit je droomend op je paard,
"Dat de lijn aan 't hout blijft haken
van de schoeijing langs de vaart ?"
"Moet Mijnheer nog verder reizen ?"
sprak een Heer zijn' buurman aan.
"Ja, Mijnheer! 'k vaar door tot Leyden."
"Wel, wij zullen zamen gaan."
"He, Jufvrouw !" sprak een kornetje, 1
"zie ik u dan eindlijk weêr ?" "Mij, ]ufvrouw! zoudt ge u vergissen ?"
"Kent de ]ufvrouw mij niet meer?

-----

1 Kornet, neepjesmuts, in het Oosten "knipjesmuts", muts
die nog door Overijselsche boerinnen gedragen wordt, maar
vroeger algemeener dracht was, ook van vrouwen uit deftiger
kringen. "De neepjesmuts, door mijn lieve tante Stastok gedragen, en die in mijn kindsheid nog de officieele dracht der
predikantsvrouwen was." (BEETS, Na vijftig jaar, 9.)

N ed. Schrijvers I, nO. 11, 5e dr.

3
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"Wat is Karel groot geworden!
dat is Karel, naar ik gis?" "Ja, mijn zoontje noemt men Karel;
maar gij hebt het zeker mis." "Neen, Jufvrouw ! - maar is het moog'lijk !" "Maar wie is de Jufvrouw dan ?" "Wel het nichtje van den Tuinbaas
van uw' overleqen man." "Goên 4ag zamen", sprak de schipper,
"mag ik vragen om uw geld ?" "Hoeveel is het ?" - "Negen stuivers en
vier duiten is 't gesteld." . "Schipper I"~ sprak nu Karels moeder,
"voor mijn zoontje halve vracht" "Maar hoe oud is dan het knaapje?"
"Schipper, hij is even acht." "Moederlief I"~ zoo sprak nu Karel,
"gij vergist u, dat is klaar,
"Want op donderdag na Paschen
trad ik in mijn tiende jaar."
't Luid gelach van al de hoorders

klonk nu dreunend uit de schuit.
'k Heet u wellekom te Halfweg I"~
riep op eens den schipper uit.
"Heeft Mijnheer ook iets te dragen?" "Neen !" was't antwoord, ,,'k heb geen goed"En ik zag 't gezelschap scheiden na een'
korten afscheidsgroet.
OOSTERWIJK BRUYN.

(De Boertige Zangster.)
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44.

EEN VERS DAT ALS EEN NACHTKAARS
UITGAAT.
In een diligence zaten
Negen menschen bij elkaar;
't Was een dag van groote hette,
En de lucht was drukkend zwaar.
Alles, wat die menschen zeiden,
Kwam zoowat op 't zelfde neer:
Niemand hunner sprak ten minste
Anders dan van 't heete weer.
Naast een jongen dwazen dandy
Zat een onderofficier;
Nevens hem een rijzig zeeman,
Over dien een rentenier.
Naast den rentenier een nufje,
Als een uitgeknipte prent,
En naast haar een burgerjuffrouw
Met een Amsterdamsch accent.
't Was een ruwe paardenkooper,
Die weer achter deze zat
En gewoon was, zóó te spreken,
Of hij hooge ruzie had.
Aan zijn zijde een reizend hand'laar,
In zijn spreken razend vlug,
En daarnaast een rimp'lig bestje,
Bevend en gekromd van rug.
't Is fameus I" zoo spreekt de dandy,
En daarbij wordt uiterst net
Met twee vingers en twee duimen
't Kneveltje in de krul gezet:
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,,'t Is fameus vandaag, meneeren!
Etouffant is de atmosfeer!
Men gaat waarlijk languisseeren
Naar wat vocht, - mijn woord van eer !"
"Ja!" zoo antwoordt 11em de zeeman,
En zijn dasknoop zit al laag,
Maar hij trekt dien nog wat lager,
Tot zoo wat de streek der maag:
"Erger nog dan in Oostinje
Brandt de zon hier op je huid;
't Merg druipt weg uit al je knokkels,
't Pek loopt al de naden uit."
"Ja, 't is warm," zoo zegt de man nu,
Die stil van zijn renten leeft,
En wiens hals een hooge heining,
Wit en helder, om zich heeft;
,,'t Is zeer warm," vervolgt hij, - keurig,
Of 't zoo naar de drukpers moet: .
"Anders is de zon zoo lieflijk,
Maar thans kwelt derzelver gloed."
"Stel je voorr," zoo zegt de krijger,
Trekkend aan zijn kinnebaard, Hand'ling, waar een ernstig fronsen
Van het voorhoofd zich mee paart:
"Stel je voorr, 'k heb met zoo'n hette
Eens vijf uren gemarcheerd ;
't Was wat! Maar in mijn carrière
Dient bepaald geobedieerd."
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"Nou maar," spreekt de paardenkooper
Op zijn ouden ruzietoon, En zijn pet, heel schuin gestooten,
Dekt zijn hoofd niet, maar zijn koon, "Nou maar, wat wou jullie praten 1
'k Leg hier de verklaring af,
Dat ik eens een dag beleefd heb,
Dat een peerd geen schaduw gaf.
,,'k Was op weg; ik wou wat schuilen
Achter 't peerd, maar ja! toen scheen't Is zoo waar, als ik 't je zeg, hoor!
't Zonnelicht er dwars doorheen."
,,'k Weet nog wel," 'zegt nu het bestje,
En het bruine bovenvlak
Van haar hand loopt langs haar,.neus heen,
"Dat de musschen van het dak
"Zoo maar morsdood kwamen vallen
Doe ik nog een meiske was;
En het vee kreeg 's zeumers koeken,
Want er ston geen spiertje gras."
"Ja, enfin!" zoo spreekt de hand'laar
In een snellen woordenvloed :
"Zie je? een glaasje grog van bessen,
Straks in 't Posthuis, dat doet goed."
"Ik ben altijd reizend, zie je ?
Nu, enfin, dan kent men dat.
Grog of Beiersch, - prachtig! heerlijk!
Van dat Beiersch, frisch van 't vat 1"
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"Och 1" zucht nu de burgerjuffrouw,
"Liefe minsch! 'k bin sou verhit!
't Mot wel sijn, sou 'k haast geloufen,
Da 'k sou an de sonsij sit
"Op uws plaassie is 't nog beiter,
Maar hier sweit een minsch. zich doud;
'k Mot u seggen: van mijn handen
Loupt een plassie in me schout."
Van de hette spraken allen, Maar die eene stijve nuf?
Wel, die zei daarbij maar telkens,
Met haar zakdoek waaiend: pf 1
In meer dan éénen zin, maar ook door dit besluit
Gaat dit verheven dicht gelijk een nachtkaars uit.

E.
(Ernstig en

L9S,

LAURILLARD.

W. Bolle, Rotterdam.)

45.

AFRIKANER-TROOS.
(Historjes.)

Sa eenkeer elke sestien jaar
Kom daar 'n tijd, jul weet dit wel,
dat al die sterre, hot· en haar,
so's vuurwerk deur die hemel snel.
Sa was ik eenkeer op die pad,
- d'is lange jare al verbij, ik kom die a'end op Seekoegat,
Daar gee hul toen 'n bed v'r mij.
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En kijk, daar kom toen in die nag
so'n sterre-re'en op ons neer;
geen mens had aan so wat gedag,
- en dat 't erg was kan ik sweer ;
die hele huis raak in rumoer,
. die honde blaf, die hoenders kraai;
maar, moeg van geeldag rij en roer,
slaap ik so deur die heel lawaai;
daar voel ik iemand stoot mij aan,
ik roep: wie's daar", en draai mij kop,
die goeie tante sien ik staan
en saggies sê sij: "neef, staat op".
Ik sien sij lijk so bleek en naar,
dus vra ik gou: "wat skort d'r aan ?"
Sij sê: "die laaste dag is daar,
"en netnou sal die werld vergaan;
"Kon sit bij ons daar binne nou,
- "Ach neef, hoe kan j'aan slaap nog denk ?
Die tijd is kort, kom laat ik jou
"Tog eers 'n koppie koffie skenk I"~
JAN F. E. CELLIERS.
(Die Vlakte en andere gedigte, Volksstem-drukkerij, Pretoria.)

46. DE VERZOENING.
Grootmoeder zat in den wagen
En al de kinders er bij.
"Ik moet er zelv' naar toe gaan :
Ik ben de jongste," sprak zij.
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Haar oudste broêr kwam haar tegen
Aan den ingang van zijne woon,
Het haar om den kalen schedel,
Gelijk eene zilveren kroon.
't Was de speelgenoot harer kindsheid.
Zij zuchtte, en zij zei: "Och Heer 1"
En hij hielp ze van den wagen,
En hij zette de kinderen neer.
Zij spraken van geen verzoening,
Noch lang geleden geschil;
"Hij hoort niet meer," sprak zijne dochter
"Maar hij ziet nog zonder bril."
Zij zaten weder te zamen
Aan tafel, de oude liên;
Grootmoeder zei, dat ze elkander
In geen dertig jaar hadden gezien.
Toen beefde er een traan in hare oogen;
Maar zij was zoo in haar schik,
En zij sprak tot zijne dochter:
"Hij is zevell jaar ouder dan ik."
Hij toonde haar 't vee op de stallen,
En hij toonde den oogst op het land,
"Ginds waren het vroeger al bosschen
Dat wees hij haar met de hand.

I"~

't Is vader, die ze uit heeft doen rotten,
- Ge waart nog te klein," zei hij,
"Ge kunt daar niet van weten,"
En toen knikte en toen glimlachte zij.
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Zoo zagen zij elkanderen
In diepen ouderdom,
De scheemring van het leven,
In 't vaderlijk huis weêrom.
De oude man zei niet veel, toen zij heen was,
Hij zat peinzend in den hoek;
Grootmoeder reed zwijgend huiswaarts ;
Dat was haar laatste bezoek.
ROSALlE LOVELING.

(Gedichten,

J. B. Wolters, Groningen.)

47. OP JAN DE SPEELMAN.
De muzikale Jan,
Die alle deuntjes kan
Op veêlen en op fluiten,
Voelt vast zijn darmen muiten
En zijn verdroogde borst
Van honger en van dorst.
Het eten zou hem smaken,
Het vocht zou hem vermaken
In zijn gezonde pens:
Maar 't schort den goeden mensch
Aan penningen, die wegen,
Voer, dak en altemaal.
't Komt machtig ongelegen,
Gezond en muize-kaal!
CONSTANTIJN HUYGENS.
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48. DE KAMERJAGT.
Een Jonker, jager in zijn hart,
Moest, tot zijn smart,
Zijn have en erf verkoopen,
En al zijn bosschen en kasteel
Geheel
Zien slechten en zien sloopen.
Maar 't geen hij 't zwaarst te missen vond,
Zijn' trouwen hond,
En schellen jagershoren,
Nam hij met zich, als laatsten schat,
Naar stad,
't Verblijf door hem verkoren.
Daar las hij voor een' gevelmuur :
"Hier zijn te huur.
Gemeubelde vertrekken".
En aanstonds was de Jonker klaar,
Om dáár
Zijn leden neêr te strekken.
En ziet! de kamer, waar hij kwam,
En intrek nam,
Heeft hij, wat vreugd! gevonden
Behangen met een groote jagt,
Vol pracht,
Met herten en met honden.
En eensklaps blaakte nu zijn bloed
In feller gloed,
:
Zijn hart sloeg zwaarder slagen,
En in zijn' boezem had de wensch
Geen grens,
Om als weleer te jagen.
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En tienmaal liep hij, op een' draf,
De kamer af,
En deed den horen schallen,
En dacht te jagen, als hij plag,
En zag
De vlugge herten vallen.
En naast hem liep zijn trouwe hond
De kamer rond,
Om tegen 't wild te blaffen,
En wou zich, even als zijn Heer,
Thans weêr
Het jagtvermaak verschaffen.
Maar uit de kamer boven hem
Kwam nu een stem:
"Wilt gij dat leven staken?
"Nog l1im.mer was hier zoo'n gedruisch
"In huis,
"Gij zult mij razend maken I"~
Maar 't antwoord, dat de Jonker gaf,
Wees 't aanzoek af,
"De jagt kan mij behagen,
"En 'k wil hier", sprak hij, "steeds gerust,
"Met lust
"En onverhinderd jagen".
Hij stak nog eens den horen op,
Liep in galop ~
De kamer heen en weder,.
En naast hem sprong zijn hazewind,
Gezwind,
Al blaffend op en neder.
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Maar door de dunne zolderplank,
Sinds jaren krank,
Voelt hij een' droppel dalen:
't Was water, dat van boven vloeit
En groeit
Van droppelen tot stralen.
"Houd op I" zoo schreeuwt hij naar omhoog,
"Niets blijft hier droog ~
"Van al mijn huissieraden ;
"De zolder van mijn woonvertrek
"Is lek,
"Ik kan door 't nat wel waden."
Maar, hoe hij vloekte, hoe hij riep,
Het water liep
En drong in al de hoeken,
En onze Jonker ging, vol spijt
En nijd
Zijn bovenbuur bezoeken.
Daar vond hij, dat een waterplas
Gegoten was,
De bron van al die regen;
Zijn buurman echter was er, hoog
En droog,
Een tafel opgestegen.
Die zat daar met een hengelroê,
En riep hem toe :
'k Wil dit vermaak njet missen;
"Elk doe hier vrij 't geen hem behaagt:
"Gij jaagt,
"Laat me onverhinderd visschen".
OOSTERWIJK BRUYN.

(De Boertige zangster.)

1822.
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49. IN DE BIBLIOTHEEK VANEEN LIEFHEBBER.
Geleerdheid grijnst van alle kanten
Hier door een stemmig donker heen:
Ach! met de eerwaarde folianten
In perkament, als achtbre tanten,
Ben ik, zoo jong, niet graag alleen.
Hu! ijzegrimmige Kwartijnen,
Gij staart mij zoo verschrikkelijk aan,
Als waar' hij erger dan profaan,
Die aan uw saaien schuifgordijnen
Zijn wuften handschoen durfde slaan.

't Is boek van onderen tot boven!
Hier groeien boeken uit den grond :
Ai help ! ik voel mij zoo bestoven,
Als relden al die filozofen
Gelijk uit hun papieren mond!
Hij, die dees achtbre rijen schikte,
Bouwde eens aan Babels toren mee,
Hier hebt gij de oudheid, stof op snee!
En - hoe ik van die titlen schrikte Verwarring is' hier 't groot idee.
Ik zou vergeefs mijn vrienden zoeken,
Ik heb geen moed en geen -pleizier ;
Het is of gij uit alle hoeken
Mij toebromt, 0 pedante boeken:
"Gij zijt geen boek, wat doet hij hier?"
Hoor r De oude grenen kasten kraken,
De meester komt . . . het vunze stof
Dampt naar de zoldring duf en dof!
Ik mag mij uit de voeten maken,
Ik voel een bitsen schouderk1op,
Ik zie twee opgesperde kaken . . . .
De boekeneter eet mij op!
P. A. DE GÉNESTET.
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50. DE KREKELS EN DE WANDELAAR.
De dag ging heen, zonk eenzaam achter
Een oude wijze vlier,
De meiljedjes werden al zachter,
De wei lag vol getier De kleine krekels riepen :
Kom hier! kom hier! kom hier !
'k Sloop zachtjes door de bronzen wei,
Het zong er als een lier, Ik hoorde 't - ik was heel dichtbij Dan zweeg't - ik zag geen zier, 't Was verder dat ze 't riepen:
Kom hier! kom hier! Kom hier !
De avond borg zijn schoonheid weg
- Zijn schatkist op een kier, Ik zag het niet, 'k zocht langs den weg,
Ik zocht zoo'n zingend dier, 't Was ginder dat ze 't riepen:
Kom hier! Kom hier! Kom hier!
Ik voelde mij alleen in 't donker,
Een sterretje had pleizier
El1 lachte met zijn fijn gefionker
Door de oude wijze vlier, Alleen de krekels riepen :
Kom hier! Kom hier! Kom hier!
C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA.
(Van Zon en Zomer, Rotterdam, W. L. en J. Brusse.)
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51.

DOOI AAN DE HAVEN.
I

Jij kraai, bonte kraai, jij winterse gast,
Op je zwartgrauwe dukdalf somber gezeten,
Die maar àl met je kraaksnavel ratelt en krast,
'k Speur onder de veren 'n ziel, 'n ziel als van d' ouwe profeten!
En ik hoor uit je gramme geraas
hun stem als uit dagen van ouds.
Mee met je lied van de wereld in last
Suist loodgrijze regen die loodrecht plast,
En et 1 borrelt en stroomt onder heining en hek,
En al schemert de zon als 'n dofwitte plek,
De stijgende Z011 in 't vaaglichte Zuid,
't Heeft alles iets naars, iets beklemmends, iets kouds ...
En dan jouw schorre, jouw dorre geluid,
Et narrig gesar van je kraaie-geluid! o ongeluksvogel, schei uit!
11
Zeg kraai, bonte kraai, eergistren nog was 't.
Onwrikbaar op d'eigenste preekstoel gezeten
Beloerde je 't ijsveld, zo vlak en zo vast; Je geknars, al je barre misbaar et verstierf in de stoeiende kreten
Van die honderden vrolike zwevers,
die joolden en zwierden rondom.
Dat schitt'rende veld met z'n luchtige last
Had geen oren voor jou, - toch heb je gekrast.
Door die duizling van leven, die roes in et groot,
Brak jou harde, gebarsten trompet van den dood.
t w. v. D. schrijft overal waar "het" een aparte syllabe is:
et; voor het enclitische "t": 't.
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En ginds was 'n wak, en je hoopte op buit
Toen schoot er een in en et joelen werd stom.
Maar te vroeg overkrast' ons je schorre geluid,
Te vroeg was 't hoera van je kraaie-geluid, We haalden 'm levend er uit 1
111
En nu, bonte kraai, ruist de regen en plast;
Weer ben j'op je zwartgrauwe dukdalf gezeten.
Je veren, ze druipen van dooi, en je krast
In 'n dwarling van meeuwe-gejuich,
'n geschril van: "hoezee, daar is eten 1"
Want die hoekige schotsen zijn murw,
en zo scherp is 'n hongerig oog 1
Ze tuim1en, ze gieren, gaan tierend te gast Doe et ook, Jeremia, jij krast maar - en vast 1
En de regen vermindert, - is over, - in 't Zuid
Groeit et licht tot 'n glorie! - de zonbloem ontspruit!
Zeg, hou je nu nog niet je haatlike bek?
't Is voorjaar! Ik ruik et ! Et wasemt omhoog! . . .
Daar heb je n'n steen, schouwe krasser, vertrek!
Mars, van die struik daar! - Voort, van dat hek 1
'k Zal je vegen van 't landschap, jij vlek 1
WILLEM VAN DOORN.
('n Tuin op 't Noorden, Amsterdam, S. L. van Looy.)

52.

RUIZE 1

Besjllisjt is nog niet uitgesist, het krijscht niets minder
heftig,
Integendeel- maar 't zegt niet veel- dit parvenu werd
[deftig.
Eerst was het in de "Port van Cleve" de geijkte taal,
Nu is 't al in de "Witte" en de Staten-Generaal.
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Maar als je niets oorspronkelijks hebt, geen smaak hebt,
[niet kunt denken,
Dan moet je nu mekaar een ander misbak na gaan jenken :
Dat lamme woord, dat j'altijd hoort, dat j'in je oor
[blijft suize',
't Is: ruizedit en ruizedat, en ruize, ruize, r u i ze!
Daar is het ruizeuitverkoop, die man doet ruizezaken,
Wie ruizeveine heeft, die kan nog ruizewinsten maken.
In dit café is 't ruizeleeg, in 't andere ruizevol,
Hier is 't besjllisjt een ruizekeet, daar hè je ruizelol.
En vroeger gaf de kermis nog wel eens een ruizemop,
Die doeken ze op; 't is ruizepech! besjllisjt een ruizestrop.
Kijk! fijn! Een ruizekornerkik! Een ruizecenterhalf !
Hij is een ruizesloome vent, en hij een ruizekalf,
Hier koop je voor een ruizeschijntj' een ruizesantekraam,
En wor'je voorgesteld dan zeg je: "ruizeaangenaam!"
Is 't zonnig zomersch, vriest het, stormt het, pletst de
[regen neer,
Je zegt in elk van die gevallen: "Wat 'n ruizeweer !"
Wie helpt? 'k ben er vlak ruizevoor, we zuil' 't'm ruize[lappen
Dat ruizelamme ruizewoor.d er ruize uit te trappen!
CHARIVARIUS.

(Ruize-rijmen, H. D. Tjeenk Willink, Haarlem.)

53.

'T SCHEEPJE.

Er dreef een scheepje in de sloot,
Een scheepje zonder roer,
Dat heel alleenig zeilen ging
En door de biezen voer.
Het was een klompje van een kind
Met touwtjes en een mast.
Het raakte in het groene kroos
En niemand hield het vast.
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De Moeder had het zeil gemaakt
Met nog een vlag er bij.
De Vader had 't opgetuigd.
Toen was hun jongen blij.
Het scheepje draaide heen en weer
En zeilde langs het gras.
Toen ging de vader aan z'n werk
En moeder aan de wasch.
Maar toen het tijd van eten werd,
Keek moeder angstig rond,
Omdat ze aan de waterkant
Alleen het scheepje vond.
Hun lieve dreumes was er niet.
Ze vloog naar buiten toe.
Ze riep z'n naam wanhopig uit,
Maar niemand zei er "joe 1"
Er stond 'n scheepje op de kast,
Dat was millioenen waard.
Wanneer de vader er naar keek,
Dan trok tie aan z'n baard.
En als de moeder 's avonds laat
't In haar handen nam,
Dan hoorde zij een lieve naam,
Waar "oe" en "ie" in kwam.
J. H. SPEENHOFF.
(Liedjes, Wijzen en Prentjes, Nieuwe Reeks 6, W. L. & J. Brusse,
Rotterdam. )

54. SCHEEPS-PRAET, TEN OVERLIJDEN VAN
PRINS MAURITS VAN ORANJE.
Mouringh, die de vrije Schepen
Van de seven-Iandsche buert
Veertigh jaren onbegrepen,
Onbekropen heeft gestuert, -
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Mouringh, die se door de baren
Van soo menigh tegen-tij
Voor de wind heeft leeren varen,
All en was 't maer wind op zij. Mouringh, Schipper sonder weer-gaê,
Die sijn' onverwinlickheit,
Waer de sonn op, waer sij neêr gae,
T'aller ooren heeft gepreit,
Mouringh, die de Zee te nauw hiel
Voor sijn seilen en sijn wand,
Die de vogelen te gou viel,
All beseilden hij maer 't sand : 1
Mouringh was te koy ekropen,
En den endeloose slaep
Had zijn wacker oogh beslopen;
En hem, Leeuw, gemaeckt tot Schaep.
Reeërs en Matroosen riepen:
"Och! de groote Schipper, och!
Wat sou 't schaên, of wij all sliepen,
Waeckte schipper Mouringh noch I"~
"Schipper Mouringh! maer je leghter,
Maer je leghter platt evelt,
Stout verweerer, trots bevechter,
Bey te Zeeword en te Velt,
Kijck, de takels en de touwen
En de vlaggen en het schutt
Staen en pruylen in den rouwen
Altemalen in den dutt !"
1 Simon Stevin bouwde twee zeilwagens waarvan de kleinste
alleen van· Schevingen uit Petten bereikt heeft. Een aardige
plaat van beide wagens is te vinden in Blaeus Stedenatlas
(Statendeel) .
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"Dutten ?" sprack moy Heintje, "dutten?
Stille, Maets! een toontje min!
Dutten? wacht, dat most ick schutten,
Binick angders, dien ick bin.
'k Hebb' te langh om Noord en Zuyen
Bij den Baes te Roer estaen,
'k Hebb'te veul gesnor van buyen
Over deuze muts sien gaen.
,,'k Selt hun lichtelick soo klaeren,
Dat ick vlaggen, schutt en touw
En de maets, die met me vaeren,
Vrijen sel van dutt en rouw.
Reeërs, (jouwerliefde m 1en ick,
Die van vers op 't kusse vicht)
Wiljer an? Kedaer! jou dien ick,
Jou allienich, bij dit licht."
"Weeran!" riepen de Matroosen,
,,'t Is een man, oft Mouringh waer I"
En de Reëers die hem koosen :
"Weeran, 't is de jonge Vaer I"
Heintje peurde strack aen 't stuer en
Haelde 't ancker uyt de grond:
't Scheepje ginck door 't Zee-sop schueren,
Offer Mouringh noch an stond.

c.

HUYGENS.

55. WILTZANGH.
Wat zong het vrolijk vogelkijn,
Dat in den boomgaert zat?
"Hoe heerlijck blinckt de zonneschijn
Van rijckdom en van schat!

85
Hoe ruischt de koelte in 't eiken hout,
En versch gesproten lof!
Hoe straelt de boterbloem als gout !
Wat heeft de wiltzangh stof !
Wat is een dier zijn vrijheit waert !
Wat mist het aell zijn' wensch;
Terwijl de vreck zijn potgeIt spaert !
o slaef! 0 arme mensch !
Waer groeien eiken t'Amsterdam ?
o kommerziecke Beurs,
Daer noit genoegen binnen quam!
Wat mist die plaets al geurs!
Wij vogels vliegen, warm gedost,
Gerust van tack in tack.
De hemel schaft ons dranck en kost,
De hemel is ons dack.
Wij zaeien noch wij maeien niet :
Wij teeren op den boer.
Als 't koren in zijn airen schiet
Bestelt al 't lant ons voêr.
Wij minnen sonder haet en nijt,
En danssen om de bruit :
Ons bruiloft bint zich aen geen tijt,
Zy duurt ons leven uit.
Wie nu een vogel worden wil,
Die trecke pluimen aen,
Vermij de stadt, en straetgeschil,
En kieze een ruimer baen".
VONDEL.
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56. IK SING VAN DIE WIND.
Ik sing van die wind wat te keer gaan,
Ik sing van die reen wat daar val,
Ik sing van ons vaal ou Karrooland,l
Van blomme wat bloei bij die wal,
Van water wat bruis oor die klippe,
Van duikers 2 wat draf oor die veld,
Van voóls wat daar sing in die bossies Maar nooit nie, nee nooit nie, van geld I
Ver mij sing maar liewers van blomme,
Van al wat die vlei 3 laat verkleur,
Van al wat die sonskijn laat spartel,
Van voorjaar en najaar se geur;
Ver mij sing maar liefs van die water,
Van duikers wat draf oor die veld,
Van rotse en branders en wolke Maar nooit nie, nee nooit nie, van geld!

C.

LOUIS LEIPOLDT.

(Oom Gert Vertel en ander gedigte, J. H. de Bussy, PretoriaJohannesburg.)

57.

'T IS MET HAüR GEDAüN.

De dokter vuult 'et pulske slaon
En duut den vaoder stil verstaon,
Da't met z'n dochtertje is gedaon.

"Wa hêt de dokter oe gezeid ?"
" "Hie zei: ge bint 'en zuute meid I" "
De vaoder keert zich um en schreit.
B. VAN

MEURS.

("Kriekende Kriekske", Den Bosch, Mij. Kath. Illustratie.)
1

2

3

Karroo = hoogvlakte in de Kaapprovincie.
antilope.
vallei.
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58. BELLO, DE TREKHOND,
dien Charivarius, na wat afdingen, voor f 7.50 kocht van een
hondenbeul.

Bello, heb je zoo geleden?
Arme kerel, kom eens hier.
Zoo-zoo. Ben je nou tevreden,
Mager, afgejakkerd dier?
'k Heb. je lekker laten wasschen
Van de modder en de mest;
. Ja, je hield niet van dat plassen!
Maar 't was voor je eigen best.
0, je baas was wel venijnig,
Treurig leven was je deel;
Eten kreeg je veel te weinig,
Schoppen kreeg je veel te veel.
Nou begint een ander leven,
Zonder zorgen of verdriet ;
'k Zal je goed te eten geven,
Schoppen, kerel, krijg je niet!
Rijst, en velletjes van worstjes Zeg bevalt je dat menu?
Aardappels en zoo, en korstjes,
Goed gedrenkt jn lekkere jus.
'k Zal je wel eens dikwijls fuiven,
- Nee, niet likken! Dat vin 'k vies Op verrukkelijke kluiven;
Graten niet. Die zijn voor Mies.
'n Enkele keer een stukje lever
Door je droge hondebrood En. je dankt den niüden gever
Met een extra-zware poot.
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Uren zuIl' we samen wandIen ,
Al maar keuvlen met mekaar,
En van allerlei behandlen;
Ik vertel. Jij luistert maar.
En dan gaan we naar de duinen,
Waar de zilte zeewind speelt,
Jij rent naar de hoogste kruinen -Plotsling -- stokstijf! Als een beeld!
Dan weer pijlsnel naar beneden,
In een toomelooze vaart,
Zaligheid der zaligheden !
Tuimlend over kop en staart.
En als ik eens uit geweest ben,
Wordt je slaapje plots gestoord;
Jij, omdat j'een hartelijk beest ben,
V oelt mijn komst voordat je'm hoort.
Op . . . ! Je luistert . . . 't lijf naar voren,
Trillend in een blij gebeef . . .
Recht gespitst je beide ooren . . .
En je kop zoo'n beetje scheef.
Kijk, je staart begint te wuiven,
Flap! Daar sta je, vóór je 't weet,
Bij de deur, met lange snuiven,
Zoo, je snoet plat op de reet . . .
Hoor! De huisdeur wordt ontsloten .
Jij, verrukt van 't slot-geraas,
Staat te traplen op de pooten . . .
Hiep, hoera! Daar is de baas!
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Zeg . . . vanwaar die doffe blikken
Strakjes keek je nog zoo goed;
Bello! Beest, je laat me schrikken,
Kom, kom, kom, 'n beetje moed!

.?

Nou niet als-maar pooten geven !
'k Snap 't: je zweert me eeuwig trouw,
Top! Accoord! . . . Hei, wacht nou even:
Niet je snoet zoo in me mouw!
Moet 'k je kop nou weer eens strijken?
Kijk, wat wordt ie glanzend glad!
't Zou nog wel eens kunnen blijken,
Dat 'k een koopje aan je had!
En 't is niet om je te vleien,
Maar je hebt een mooi gebit!
En je haar is zacht en zijen,
Zwart, met plekjes van sneeuw-wit.

Ja, je pooten staan wat krom nou,
Door dat tuig, dat zat zoo slecht
Bello! Niet zoo'n zucht! Waarom nou?
Wees gerust - dat komt terecht !
't Is hier nog wel uit te houen,
Wel gezellig, hè, en warm !
Koest nou! Koest nou ! Niet zoo douwen,
Met je kop zoo onder m'arm!
Zoo. Laat ik je hier nou leggen;
0, wat dankbaar kijk je m' aan!
Laat ons voortaan - wil je zeggen Poot-in-hand door 't leven gaan . . .
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En zoo praatt' ik boud en blijde
Even strekt' hij nog zijn poot . . .
Zachtkens zonk zijn kop op zijde . . .
'n Zucht. En toen was Bello dood.
CHARIVARIUS.

(Ruize-Rijmen, H. D. Tjeenk Willink,Haarlem.)

59. LIJNPAARDEN.
Aan de lange lijn gekoppel4
waar het zware schip aan drijft;
druipend van het zweet dat droppelt
langs hun lenden, oud, verstijfd;
Willig trekkend aan de stangen
gaan twee ruinen, bruin gehaard,
hunne stille slentergangen,
één van stap, langsheen de vaart.
Stikkend heet is't . . . Hoe ze blazen,
schuddebollen in het gaan
en naar 't steken van de dazen
rustloos met de steerten slaan !
Ach! die weien wederzijen
met der veulens wild gedril,
en die lange boomenrijen,
waar geen einde aan komen wil
En hun zachte slav~noogen,
waar geen flikkring meer in licht,
schouwen, als met nacht omtogen,
onbestemd naar 't vergezicht.
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Maar de wind steekt op. Plots gaat er
als een rilling door 't geblaart.
Hooger deint het rimplend water
tegen dijk en log gevaarte
Spant uw spieren, trekt uw schonken
tot een forschen haal ineen;
klauwt uw hoeven, dat de vonken
spettren uit den harden steen !

Juh! de drijver vloekt en krachtig
hitst de zweep het oude bloed,
daar de zware schuit onmachtig
worstelt tegen wind en vloed.
En zoo gaan zij, voortgedreven
als de vroege reis begint,
Sleepend hun armzalig leven
met het schip, door weer en wind.
Tot zij aäm100s en gebroken,
wen het avond kleppen zal,
brood en rust voor de oude knoken
vinden in den vreemden stal.
ARNOLD SAUWEN.

60. SCHUYT-PEERDEN.
Waer van den Haegh te Delft een Meertje woest en wijd,
Daer stond een zeiltje bij en wijluy waren 't quijt,
't Suer ambacht dat ons nu de borst knelt en de ruggen:
Wat is 't een vuyle vond, smal water en veel' bruggen!
C. HUYGENS.
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61. DE NACHTEGAAL EN DE KOEKOEK.
Nachtegaal en Koekoek streden
Om den zangprijs van het dal.
Hoe gelukkig zal hij wezen
Die dien zangprijs winnen zal !
Koekoek sprak: ik weet een regter,
Die ons vonnis wijzen kan.
Ooren heeft hij om te hooren
Grooter dan de groote Pan.
De Ezel kwam, men gaat aan 't zingen.
Langoor bromt eens in de keel,
Rekt zich uit, en geeuwt en luistert
Naar het lied van Filomeel.
Wind en bosch en stroomen zwegen.
Eindlijk zegt hij: "Gants niet kwaad;
"Maar het is te wild gezongen,
"En het blijft niet in de maat'.
Na een korte poos gegrinnik
Geeft hij d' ander ook gehoor,
Koekoek flux aan 't koekoekschreeuwen
Koekoek, koekoek, na als voor.
"Bravo ! ja, dat noem ik zingen,
(Zegt hij) "dat 's de rechte toon!
't Nachtegaaltjen piept wel aardig,
Maar de Koekoek spant de kroon.
"Dat zijn klink1aar zuivle jamben :
"Dat's een maat naar miJ'n 'verstand:
"Daar is 't zoet bij in te slapen;
,,'k Hou niet van dien Grieksehen trant.
W. BILDERDIJK.
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62. VAN JESUS EN ST. JANNEKEN.
Lestmaal op een zomerschen dag,
Hoort, wat ik bevalligs zag,
Van Jesus en Sint-Janneken!
Die speelden met een lammeken
Al in dat groen geklaverd land,
Met een pap-schotelken in hun hand.
De witte vette voetjens die waren bloot,
Hun lipjens als koraal zoo rood.
De zoete vette paterkens
Die zaten bij de waterkens.
Het zonneken scheen daar al zoo heit,
Zij deden malkandren met melk bescheid.
D'een troetelde dat lammeken zijn hood,
En d'ander kittelde het onder zijn poot :
Sint-Janneken ging zingen,
Het lammeken ging springen
En. hippelde en trippelde door de wei,
En deze kru1lebollekens die dansten allebei.
En als het dansen was gedaan,
Zoo moest dat lammeken eten gaan.
En Jesui gaf wat brooiken,
Sint-Janneken gaf wat hooiken.
Ter wereld en was er nooit meerder vreugd
Als dees twee cosijntjes waren verheugd.
Johannes zijn klein neefken nam
En zette hem boven op het lam :
"Schoon manneken, gij moet rijden,
"Ik zal u naar huis gaan leiden;
"Want Moederken die zal zijn in pijn,
"Waar dat wij zoo lange gebleven zijn."
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Zij zaten en reden al over-hand
En rolden en tuimelden in het zand,
En dees twee kleine jongeskens
Die deden zulke sprongeskens !
En al de kinderkens zagen hen aan,
Totdat zij ten lesten zijn- thuis gegaan.
De Moeder die maakte op staanden voet
Van suiker en melk een pappeken zoet.
Daar zaten toen die papbaardekens,
Daar aten die twee slabbaardekens,
En waren zoo vroolijk en zoo blij Geen koningsbanket en had er bij.
Na tafel .zoo dankten zij onzen Heer,
En vielen op hun kniekens neer.
Maria gaf ze een kruizeken,
Daartoe een suiker huizeken,
En zong ze st11lekens in den slaap;
En naar het stalleken zoo ging dat schaap.
PATER A. POIRTERS.

63. PAPEGAAIEN-DEUNTJEN.
Wat leide ik toch een lev~n,
Het prinsjen van de buurt!
Mijn stok is bruin gewreven,
Mijn kooi is glad geschuurd,
En ik kan klontjes krijgen,
Voor 't praten en voor 't zwijgen.
Ai! Lorretjen,
Kaporretjen,
Kapoe, kapoe, kapoe,
Houd mij je bekjen toe!
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En zou ik mij dan storen
Aan 't smalen van dien knaap,
Die steeds wat nieuws wil hooren,
Die me uitscheldt voor een aap,
En mij zoo graag zou dwingen,
Een eigen lied te zingen ?
Neen, Lorretjen
Kaporretjen,
Kapoe, Kapoe, Kapoe,
Is daar te snugger toe !
Ik ken wel mijns gelijken,
Die wand'len over straat,
Die met een degen prijken,
Die zitten in den raad;
Zij kregen 't beste hapjen,
Door krek te doen als Papjen.
Een Lorretjen,
Kaporretjen,
Kapoe, kapoe, kapoe,
Waar past die al niet toe ?

E. J.

POTGIETER.

(Liedekens van Bontekoe.)

64.

MODERNE HUISHOUDING.

Mosjeu Musch zit op de goot,
Aan zijn zijde zit zijn gaaike.
"Kom, schat", zegt hij, "geef me een poot,
. Krouw me kop 'reis, geef me een aaike.
"Eerstdaags bloeit de kerseboom
En dan gaan ook de erwtjes schieten;
Och, zoo'n lente is maar een droom;
'k Wil haar eens ter deeg genieten".
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Juffrouw Musch zegt: "Lieve man,
Denk toch eerst wat aan je plichtel1
En help, daar 'k alleen 't niet kan,
Flink me, ons nestje in te richten."
Mosjeu Musch zegt: "Ock, wàt nest!
't Oog ,op huis en broed te houën
En zoo verder al die rest
Is de Taak van jullie, vrouwen".
Juffrouw Musch zegt: "Foei, barbaar,
Moet ik sloven dan en zweeten,
En jij, luie flunderaar,
Wilt alleen van pretjes weten?"
Mosjeu Musch zijt: "Vrouw, 'k wil hier
Eens voor altijd je onderrichten,
Voor Mos Musch is het pleizier,
Voor jou, moeke, zijn de plichten."
J. J. A. GOEVERNEUR.

65. DIE VERKLEURMANNETJIE.
Daar op die vijboom sit die vabond,
So sedig als 'n predikant:
Maar glo tog nie dat hij so vroom is ;
Nee, regtig nie, hij is astrant!
Als jij hom aanraak dan verkleur hij,
Geel, rooi, grijs, bruin, en blou en groen;
En al sijn vel blink soos die skulpies
Se binnekant met perlimoen.
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So teemrig sit hij op sijn takkie
Die muggies met sijn tong te vang,
En met sijn ronde oë maak hij
Die spinnekoppe algaar bang.
Hij draai sijn nek soos 'n toktokkie, 1
Of soos 'n papie uit die klei, 2
En kijk so sedig na die vliegies
Als hij die goed nie beet kan krij.
Arrie, ik hou van jou, kleurklasie!
Jij gaan jou lewe deur so mooi,
Jij steur jou nie aan wat die mense
So praat of skinder en flikflooi.
Jij steun op niemand nie, kleurklasie,
Net op jou takkie en jou tong :
Verkleur maar more net soos gister,
En als jij oud word, blij nog jong!

c.

LOUIS LEIPOLDT.

(Oom Gert Vertel en ander gedigte. J. H. de Bussy, PretoriaJohannesburg.)

66. DE WILGEN.
(Tekst voor een kinderprentenboek.)

Daar ware' eens zeven wilgen
In eene boerenwei,
Die droegen groote pruiken op
Hun ouden harden houten kop
En stonden op een rij.
En hunne pruik met haren
Die kwam nooit tot bedaren Zij knikten al maar: "ja en neen",
Wat dat beduidde wist er geen.

-----

1 een rups die zich inspint, en daarbij zijn kopje beweegt,
wanneer het lichaam reeds in de cocon is.
2 een rups die te voorschijn komt uit zijn tonnetje in de grond.

N ed. Schrijvers I, nO. 11, 5e dr.

4
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Toen kwam'er heel veel vogeltjes Die bouwden daar hun nest,
Die woonden allen paar aan paar
En leefden leutig met elkaar
En vonden 't opperbest.
En ieder zong een liedje Van wiede-wiede-wiedje, Maar al de wilgen riepen: "Och,
Wat schreeuwen daar die vogels toch

I"~

Toen kwam de wilde wervelwind Die ziet ze daar zoo staan,
En draait zich driemaal om, en zeit :
"Wat 's dat nou voor parmantigheid!"
En waait zóó op ze aan: Eerst deden ze nog deftig,
Maar 't werd hun gauw te heftig Toen riepen ze allen door mekaar :
,,0 jeminee wat is dat naar !"
Toen kwam een groote regenbui Die keek heel boos, en zei:
"Die pruiken vind ik veel te hoog,
Dat 's geen fatsoen, die zijn te droog Daar moet wat water bij I"~ De wilgen snikte' en steenden:
"Wat is dat nat I" - ze weenden!
"a!" riepen ze met 'n lang gezicht,
Nee dàt vergeten wij niet licht !"
Toen kwam een dikke bonte koe Die snoof zoo's, en zei: "wel
Zoo'n wilgeblaadje mag ik graag,
Dat 's juist goed voor een volle maag
En voor een zwak gestel !
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'k Mag zeker van uw pruiken
Wel 'n kleinigheid gebruiken ?" De wilgen zuchtte' elkander toe:
"Wat zeg je nou van zóó een koe !"
Toen werd op 't laatst hun pruikebol
Zoo alleraakligst lang,
Dat jedereen van schrik wegliep De vogels riepen: "piep, piep, piep I"~
En werden ook wat bang.
En ieder zei: "wat vreeslijk!
Dat's zeker ongeneeslijk!" De wilgen dachten: "Dat 's juist fijn,
't Bewijst dat wij van adel zijn!"
Toen kwam de boerenkapper aan,
Die had een lange schaar En knipte met een grooten hap,
Zoo maar op éénmaal: knip-knip-knap,
Door àl dat wilgenhaar ! Zij schrokken zelf verbazend,
Maar de andren lachten razend,
En riepen allemaal brutaal:
"Wat bennen jullie nou weer kaal !"

C.

S. ADAMA VAN SCHELTEMA.

(Eenzame Liedjes, Rotterdam, W. L. en

67.

J.

Brosse.)

"FABRIEKSKINDEREN."

Verward zijn de stemmen en rauw soms de kreten
Dier zwart overgruizelde drom;
Geborsten de ruiten, de pannen gespleten;
Een gierende wind gaat er om.
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Ter smidse verspatten de knappende vonken
Op 't dond'rende mokergeklop ;
En 'twater, van 't roodhittig ijzer gedronken,
Gaat kissend in stoomwolken op.
Nooit rustende jagen de klett'rende hamers,
Luid gilt er de vliegende damp,
Bij razende zagen in smookrjge kamers
En bonzend en dreunend gestamp.
Toch, ginds in een hoek van de sidd'rende muren,
Gekleefd aan de binten van 't dak,
Te broos om den worp 'van een kind te verduren,
Is 't of zich een nestje verstak.
En zie, op haar luchtige vleuglen naadren
Twee zwaluwen aan door 't gerucht,
Tot onder de snorrende riemen en raadren
In rappe, maar rustige vlucht.
Zij hangen en voedren, zij ijlen, zij keeren . . .
Een vluchtige glimlach verraadt,
Hoe raaklings den werkman de slag van die veêren
Daar scheerde langs 't gloeiend gelaat.
SOERA RANA
(Gedichten, Hollandia-Drukkerij, Baarn.)

68. EEN BRONTOSAURUS WANDELT.
Een brontosaurus wandelt
Aan 't ruischend strand der zee,
Daar komt een plesiosaurus Hij wandelt met haar mee.
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Toen keek de brontosaurus
Naar zee en maneschijn:
"Wilt gij, 0 plesiosaurus
Mijn plesiosaura zijn?"

o zie de plesiosaurus
Wat is zij lief en net!
Nu ligt zij in de steenkool
En wordt zij opgezet.
VOLKER.
Vrij naar SCHEFFEL.
(Verzen, Liederen en Sonnetten, P. N. van Kampen en Zoon,
Amsterdam.)

69. NAAR DE NATUUR.
Ik zie een graf gedolven
Op 't kerkhof te Bloemendaal;
De lijkbaar staat te wachten
Vlak bij het kerkportaal.
De schooljeugd - het is vakantie,
Iets zeldzaams in de week,
Maar meester is uitgetogen
In 't zwart, met een grooten steek
De schooljeugd - zij vindt haar genoegens
Op 't kerkhof als overal Loopt saam: er wordt begraven,
Dat is een aardig geval !
Zij komen, nieuwsgierig en kijken
En keuvelen met elkaêr.
Zij klimmen op 't hek van het kerkhof
En duikelen over de baar.
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Zij peilen den gapenden grafkuil
Met onbezorgden zin,
De een zegt: Het is een diepert !
En de ander: Durf jij er in ?
Een derde neemt een vuistvol
Van 't opgedolven zand,
En laat het als een fonteintje
Weer vloeien uit zijn hand.
Nu gaan ze krijgertje spelen
Rondom het open graf ;
Ook ranslen twee vechtersbazen
Elkander eens eventjes af.
Maar Teunis zit met Klaartje
Al op den grafkuilrand,
Naar 't schijnt, een deuntje te vrijen
Op kinderlijken trant.
Zij spelen - in verwachting
Van 't geen er komen zal,
Daar wordt er een begraven,
Dat is een aardig geval!
Zij spelen - daar nadert langzaam
De staatsie het wachtend graf
Zij steken de hoofden te zamen,
En nemen de petjes af.
P. A. DE GÉNESTET.

70.

'S BEDELAARS DROOM.

Daar lag hij aan het eikentronkjen, De nacbtrijm glinstert op den grond ;
En slechte mantel dekt zijn schoudren,
En huivrig is de morgenstond.
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Hij slaapt - hij droomt - hij voelt zich leven En kracht en jeugd keert weêr voor hem:
Die tijd toen allen hem ontzagen
En ieder beefde bij zijn stem!
Toen hij zijn erfdeel dol verkwistte,
Voor ramp en armoê onbeducht,
En wild de wereld binnenstormde,
Vrij, als de Zwaluw in haar vlucht!
Een frissche lucht - een najaarsmorgen Hij volgt, met jagers woest genot,
Het vluchtend wild langs de akkervelden,
En de omtrek davert van zijn schot!
De wind speelt met zijn witte lokken,
En schudt de drupplen uit den boom,
Hij zucht, ontwaakt, hij staart in 't ronde, Waar is zijn jeugd, waar is zijn droom?
Slechts eenzaamheid en grauwe nevel,
Waar hij zoo hulploos liggen bleef;
Was het de nachtkou of de smerte,
Die tranen in zijn oogen dreef?
Och, allen hebben hem verlaten,
Sinds alles - alles hem ontging,
En 't hondjen op de boerenhoeve
Blaft naar den ouden vreemdeling.
VIRGINIE LOVELING.

(Gedichten,

J.

B. Wolters, Groningen.)
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71. VAN EEN JAGERTJE.
Daar ging een Jager uit jagen vroeg
Al in het groene woud,
Daar sprong een hertje, jonk genoeg,
Door dreef en kreupelhout:
"Tsa, brakken en hazewinden,
Al loopt dat hertje snel,
Wij zullen het wel vinden . . .
En raken het wel !"
Het hertje liep er, al wat het mocht,
Het liep, al wat het kon;
Vergeefs, dat het naar laafnis zocht
Voor 't branden van de zon:
"Tsa, brakken en hazewinden,
Al loopt het nóg zoo snel,
Wij zullen 't ééns wel vinden
En raken het wel I"~
In 't ende stort het aemechtig neer,
In struiken vast verwerd;
De Jager velt zijn blank geweer
Op het onnoozle hert :
"Tsa brakken en hazewinden,
Al liep het nóg zoo snel,
Wij zouden 't toch wel vinden
En raken het wel !"
Het hertje sloeg er het brekend oog
Zoo smeekend op den man,
En 't was hem - of zijn hart bewoog:
Hij hield zijn buks wat an
"Kom, brakken en hazewinden,
Laat los dat hertje snel;
Wel àndere zijn te vinden,
Die raken we wel !"
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De Jager jaagde den heelen dag
Door bosch en veld en duin;
En, weet ge, wat hij te avond zag?
Het hert . . . graasde in zijn tuin: "Tsa, brakken en hazewinden I
Bewaak' dat hertje snel:
Wie thàns het weet te vinden,
Dien raken we wel I"
J. P. HEYE.
( Volksdichten.)

72.

HET WAS EEN KINT, SOO KLEYNEN KINT.
- Het was een kint, soo kleynen kint,
En een kint van twalef jaeren
Tsou met een boochje uit schieten gaen
Daer haesen en konijntjes waeren.
- Het spande zijn boochjen al soo stijf
En al in de diepste kerve,
Het schoot daer haezen, konijntjes doot,
Daerom so moestet sterven.
- Dat vernam mijn heer al van Bruynswijck
En hij dee dat kleyn kint vangen,
Hij settent op een soo hooghen kasteel,
Hij swoer hij soudt doen hanghen.
- En dat vernam zijn moederkijn
So veer in vreemde lande ;
Zij nammer haer silver ende root goudt,
Nae Bruynswijck is sij gegangen.
- Als sij' te Bruynswijck binnen quam
Al voor dat huys, staet hooge,
Daer vont sij haer kint, so kleynen kint,
Met twee weenende oogen I
- "Mijn edelen heer al van Bruynswijck
Wou jij mij dat kint geven,
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lek hebber noch silver ende root goudt
En dat sal ick jou gheven".
- "Jou silver en jou rooden goudt,
En dat mach hier niet baeten,
Al wasser sijn halsje van rooden goudt,
Zijn leven mostet laeten".
- "Mijn edelen heer al van Bruynswijck
Wou jij mijn dat kint geven,
lek hebber noch seven gedochters stout
En die sal ick jou gheven".
- "Jou seven ghedochters en wil ik niet,
De drie dat benne nonne,
De vier dat zijne so edel lants-vrouwe,
Sij blincke tegen de sonne :
- "Mijn edelen heer al van Bruynswijck,
Wou jij mijn dat kint geven,
lek hebber noch seven ghesoonen stout
En die sal ick jou gheven."
- "Jou seven ghesoonen en wil ick niet,
De drie dat benne papen,
De vier dat zijnder so edel lantsheeren,
Sij dragen keysers wapen".
- Als 't kint op 't eerste trapje trat,
Het keeck soo dickmaels omme,
Daer sagh het sijn seven ghesusters stout
Van verre gerede comme.
- "Rijdt aen, rijdt aen, ghesusters stout,
En steect jou paert met sporen,
Had jij der een half uur langher ghebeydt
Mijn leven waer al verlooren" .
_. Als 't kint op 't tweede trapje trat,
Het keeck so dikmaels omme,
Daer sach het sijn seven ghebroeders stol1t
Van verre gerede comme.
- "Rijdt aen, rijdt aen, ghebroeders stout,
En steect jou paert met sporen,
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Had jij der een half uer langher gebeydt
Mijn leven waer al verlooren".
- Als 't kint op 't derde trapje trat,
Het most noch. eensjes drincken;
Het lieter soo menighen natten traen
Al in de schale sineken.
- "Mijn edele heer al van Bruynswijck,
Nou sluyt jou poorte vaste,
Morgen ochtend eer datter den dag aen komt,
Soo sal jij krijgen gasten".
- Smorghens als de dach opquam
De poorten ginghen open,
Doe lacher mijnheer al van Bruynswijck:
Al door sijn halsje geschooten.
- "Mijn edelen heer al van Bruynswijck
Hoe ben jij nou te moede!
Gister avond doe wasser jou halsje sneewit,
Nu ist so root als bloede".
- "Hoe dat ick nou te moede ben
Dat sal ick jou wel seggen,
rek hebber niet éénen vriendt soo groot
Die mij ter aerden wil leggen".
(Het Oude Ned. Lied. Florens van Duyse.)

73. OUD LIEDEKEN.
Er zat een oud mannetje van tachentig jaren
- In 't hoekjen van den heard met 't lijf vol flerecijn;
De dokter raadde 'em, nou hij wèl varen,
- Hij zou'em toch wachten voor den Rijnschen wijn.
o Rijnsche wijn,
- Gij maakt geen flerecijn;
Ik moet, zei dat oud manneken,
Nog drinken eens een kanneken,
Ik moet, zei dat oud manneken,
Nog eensjes vroolijk zijn.
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Dat manneken dat zeide: ik zal den wijn niet sparen,
- Al zou ik daarom lijden nàg zoo groote pijn ;
De dokter daar weer tegen, met tieren en met baren :
Zoo wil ik niet langer jou dokter zijn.
o Rijnsche wijn,
enz.
Dat manneken zei weer: al zou ik kwalijk varen,
- Ik drink toch te garen een teugje Rijnschen wijn.
De dokter daarentegen: hij zitte dan op de blaren,
- Die 't lust zich te branden; ik houd het voor venijn.
o Rijnsche wijn,
enz.
't Manneken liet schenken een teugjen van den klaren,
En bracht het aan den dokter, den grooten medecijn,
- Terwijlen dat men zong en speelde op de snaren
Een liedeken ter eeren van den Rijnschen wijn.
o Rijnsche wijn,
enz.
(Overgenomen uit: Van den Bosch en Meyer, Lees- en Taalboek 11.)

74. SLAAPT, SLAAPT, KINDTJE SLAAPT.
Slaapt, slaapt, kindtje slaapt,
en doet uwe oogskes toe,
die pinkelende winkelende oogskes daar,
'k ben 't wiegen al zoo moe:
'k en kan u niet meer wiegen,
'k en ga u niet meer wiegen,
slaapt, slaapt, toe!
g' Hebt uw hert- en uw mondtje voldaan,
g' hebt al uw krinkelde krulletjes aan,
ach en 'k en kan van uw wiegske niet gaan:
slaapt, slaapt, toe!
GUIDO GEZELLE.
(Kleengedichtjes, L.

J. Veen, Amsterdam.)
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75 . AVONDLIEDJE.
Nu moeten die oogjes zich sluiten,
Die ik weer open zag j
VVe hebben den ganschen dag
Door weiden en bosschen daar buiten
Geloopen, of worden misschien
Die voetjes niet moede van 't stappen,
Die lachende lipjes van 't snappen,
Die kijkertjes niet van het zien?
Daar buiten bij boschbes en varen
Daar heb ik je sprookjes verhaald,
Daar speelden we, dat we verdwaald,
Als Hans en Grietje waren,
Daar hebben we beiden, verrukt,
De vlugge konijnen zien spelen;
We hebben de holle stelen
Van paardebloemen geplukt,
En heel lange slingers gemaakt
En bloemenkransjes gewonden,
VVij hebben een nestje gevonden
Maar niet aan de eitjes geraakt .
Maar nu beginnen alreê
De blinkende sterren te schijnen,
Nu rusten de kleine konijnen
Op hun legersteê ;
En knikkebollend staan
In 't gras de witte margrietjes
En blauwe vergeet-mij-nietjes,
En willen niet slapen gaan.
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Nu zingt de zorgzame wind:
"Madeliefje, mijn engeltje,
Val niet van je stengeltje,
Ga toch naar bed, mijn kind".
En slapen dan bloem en kruid,
Dan vaart de wind door de landen ;
Waar paardebloemkaarsjes nog branden,
Blaast hij de lichtjes uit . . .
Maar nu is mijn lieveling moede
En nu moet ze slapen· gaan,
Er komen nog vele goede,
Heerlijke dagen aan!
Maar nu komt er eerst een nacht,
Reeds is het donker daarbuiten,
Nu moeten die oogjes zich sluiten,
Mijn kindje, slaap zacht, slaap zacht.
]ACQUELINE

E.

VAN DER WAALS.

(Nieuwe Verzen, G. F. Callenbach, Nijkerk.)

76.

DE BIETEBAUW.!

Kleine, kleine stouterik,
zoudt ge moeder tergen?
wacht, ik zal hem roepen, ik,
uit de zwarte bergen.
Grijp, grap, grinuneland,
zonder lip of zonder tand,
grijp, grap, grauw!
de bietebauw!
1 Bijtebauw ... Ingebeeld wezen, daar men meê dreigt, om
de kinders de vreeze aan te jagen. "Hij kijkt lijk nen bijtebauw" (gehoord te Brugge) (Gezelle. Loquela). - Vergelijk
Vondel, Rommelpot: "de bijtebauwe kou".
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Hoor hem, met zijn berenkop,
op de deuren bonzen.
Krak! hij kruipt een zolder op,
oei, oei, oei, den onzen!
Grijp, grap, grimmeland,
enz.
Recht naar bedde komt hij, boe,
riekt aan de gordijne,
doe maar zeere uw oogjes toe,
Of ge ziet de zijne!
Grijp, grap, grimmeland,
enz.
Neen, neen neen! Naar buiten, beest,
Om de stoute knapen !
Moeders kind is braaf geweest;
Kan zoo schoone slapen.
Douw, douw, kindje douw;
Zwicht u voor den bietebauw,
douw - douw - dijn;
en zoete zijn.
RENÉ DE CLERCQ.

(Gedichten, Amsterdam, S. L. van Looy.)

77. VRIENDEN.
(Uit Engelsch Ondicht).
Neen, 't viel niet zwaar, zijn leven
Voor eenen vriend te geven !
Maar ligt viel 't zoeken zwaar,
Om, onder duizend Vrienden,
Dien EENEN Vriend te vinden,
Die 't offer waerdig waar.
A. C. W. STARING.

ll~

78.

DE KABOUTERS.
't Lag 'ne man te slapen,
't hoofd op zijnen vracht,
't midden van een kerkhof
binst'nen zomernacht;
door de donkere tronken
't lijzig windje zong
en op de oude kerke
d'heldere mane schong.
Twaalve sloeg de klokke,
't ronkte en 't zong in 't rond,
en . . . een aardig dingen
sprong van uit den grond.
Licht gelijk een pluimken,
rood van top tot teen,
't wipte als op een vere
't danste op zijn een been.
Nog een, nog een, 't krielt er,
lijk een mierennest,
wippende op de graven,
springende om ter best ;
't oud portaal gaat open,
11cht stroomt uit de kerk,
de orgel speelt, ze dansen
houp! van zerk op zerk.
Duizelig wendt de walze,
wervelden woedt de drom;
en de slaper zag ze
dringend winken : kom!
Maar daar kraait een hane :
't dwerlend heir verdwijnt,
en ter oosterkimme
't morgenrood verschijnt.
(Gedichten, L.

J.

ALBRECHT RODENBACH
Veen, Amsterdam.)
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79. HET KINDEKE VAN DEN DOOD.
Hoe ligt de stille heide daar
gelijk een bloeiend graf!
Geen klank, geen lied breekt even maar
het doodsche zwijgen af ;
't is, of die nevel, koud en kil,
het breede land begraven wil;
de zon schijnt vreemd en rood, en op de heî speelt bleek en stil
het kindeke van den Dood.
Er leefde een kind in 't heideland,
een zwak en zieklijk wicht,
dat had zijn vreugd aan elke plant,
die bloeit bij warmte en licht ;
steeds wilde 't op de heide zijn
en hupplen in den zonneschijn,
zijn liefsten speelgenoot;
men noemde 't om zijn stervenspijn
het kindeke van den Dood.
En eenmaal op een dag in Mei,
was 't kind zoo moê, zoo loom;
hem leek de breede, bruine hei
wel 't landschap uit een droom;
de vogels zongen ginder ver,
als zweefden ze op een gouden ster
hoog boven zorg en nood,
en kweelden zoet en zongen er
voor 't kindeke van den Dood.
Het was hem, of de nacht begon,
de bange duistre nacht,
al had nog niet de lieve zon
haar halven loop volbracht:
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aan zon en bloesem hing zijn hart;
het dacht niet aan zijn booze smart,
aan bittre pijn en nood;
te sterven was zelfs wreed en hard
voor 't kindeke van den Dood.
En 't bad, - dat, als 't begraven lag,
het ieder jaar, in Mei,
slechts éénen blijden, langen dag
mocht spelen op de hei,
en, als het middaguur begon,
mocht hupplen in de warme zon,
tot weer het daglicht vloodhet kind, dat niemand heelen kon,
het kindeke van den Dood.
Wie kent de macht van 't schuldloos kind,
dat stervend vraagt en hoopt?
Soms rijst, wanneer de Mei begint,
eer 't middaguur verloopt,
een nevel op, die koud en kil
het breede land begraven wil;
de zon schijnt vreemd en rood; dan speelt op 't heîveld, bleek en stil
het kindeke van den Dood.
Dan leeft en zweeft het heel den dag
en speelt met bloem en plant;
dan klinkt bij wijle een vreemde lach
langs 't eenzaam heideland,
maar als de zon in 't Westen scheidt,
en stervend nog een luister spreidt
van glansrijk avondrood Dan klaagt een kinderstem, dan schreit
het kindeke van den Dood.
(XL Gedichten, E.

J.

F. L. HEMKES.
Brill, Leiden.)
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80. HET OUDE HUIS.
Daar zijn we in 't nieuwe huis!
't Is deftig, dubbel, breed.'
Hier door mijn wand dringt geen gedruisch,
Geen tocht door raam of reet.
'k Heb tien vertrekken, vol gemak,
Een badvertrekje inkluis;
We zijn heusch ! aardig onder dak,
En 'k prijs dit nieuwe huis . . .
Doch ik verlang naar 't oude weer,
Daar 't lekte door het dak,
En daar, 0 zegen ! steeds al meer
Geen lucht, maar ruimte ontbrak.
Het oude, dat daar aan de vest
Zoo witjes lacht in 't groen!
Zoet nestje, voor den zomer best,
Doch niet in elk seizoen.
Het oude, daar voor 't eerst mijn hart
Gesmaakt heeft, wat niet al !
Een liefde, een zaligheid, een smart,
Die 'k nooit meer smaken zal !
Daar in een bange, heilige nacht
Uw eerste levenskreet,
o eerste wicht, zoo blij verwacht,
Mijn ziele siddren deed ;
Het oude, daar het leven, nog
Zoo nieuw voor mijn gemoed,
Vol frisschen glans en schoon bedrog,
Mij toeblonk rijk en zoet!
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Het oude, met zijn woonvertrek
Zoo vol gezelligheên,
Zijn hof met menig dierbre plek,
En 't spoor der dierbre schreên !
Het oude, dat van menigeen
De erinring had bewaard,
D~e nimmer hier zal binnentreên,
Vreemd aan des vreemden haard ...
Ja, keeren wou ik, zoo het mocht,
Naar de eerste, lieve kluis,
Met halfsteens muur, vol tocht en vocht
En knabbelend gespuis 1
'k Voel me in dit mooie huis niet thuis;
Dees wanden spreken niet,
'k Sleep langs de breede trap mijn kruis,
En stootrig klinkt mijn lied!
En toch misscllien - 't is wel, 't is wijs,
Schoon nu mij 't harte bloedt,
Dat ik mijn needrig paradijs
Maar moedig heb gegroet!
Het is niet goed, dat \ve op deze aard
Ons hechten al te zeer
Aan huis en hof, aan haard en gaard
En dingen van 't Weleer.
Verstandig is 't van tijd tot tijd,
Een teedren, sterken band,
Die 't arme harte bindt en vleit,
Te schudden van de hand :
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Te scheiden van een dierbre plek,
Vol weemoed en genot,
Te wennen maar aan elk vertrek Verhuizen is ons lot.
P. A. DE GÉNESTET.

81. HET KAMELEON.
Een Vreemdling wandelde aan de kust,
Waar de asch van 't groot Carthago rust;
Daar kwam een Tweede hem te moet,
Als landsman kenlijk, bij zijn groet.
Men zet zich neêr, en 't lijdt niet lang,
Of 't reisverhaal is drok te gang;
Elk brengt wilvaardig voor den dag,
Wat raars of schoons hij zwervend zag.
Tot A begint: "Het koddigst Dier,
Mij ooit bejegend, huisvest hier;
Van maaksel schier een hagedis ;
Zijn staart - lang tien duim, naar ik gis:
De tong voor mug en vlieg te gaauw ;
En nu de kleur? - denk! hemelsblaauw!"
" "Blaauw! blaauw! "" smuilt B~ ",,'k Herken
[uw Beest;
Maar vriend, dat i.s nooit blaauw geweest.
Men hiet het een Kameleon,
Ik vond het schuilend voor de zon
In 't lommer van een dadelbosch ;
Daar kroop het, net zoo groen als 't mos I"~ "
"Noch boom, noch struik, een mijl in 't rond,
Waar ik het Mijne kruipen vond :
Ginds; aan dien naakten puinhooptop,
H~t volle daglicht scheen er op ;
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Geen mooglijkheid tot oogbedrog ;
En 't Beest was blaauw; dat zeg ik nóg !"
" "Groen! groen! geloof mij !" " ,,'k Zeg u blaauw!'
" "Groen !" ", "Blaauw 1" Zoo gaat het; snaauw
[op snaauw.
Men stampvoet, blikoogt, vloekt, en zweert:
De vriendschap was in grim verkeerd!
Als, zje, een Derde Wandlaar kwam,
Die reeds van ver hun tw;st vernam!
Zijn woord is: "Heeren, kiest in mij
Uw Scheidsman 1 'k Hoor tot geen partij.
Bij 't lamplicht, ving ik, heden nacht,
Het Dier, dat u aan 't kijven bragt,
En draag 't, in dit servet geknoopt,
Naar Tunis, of 't er iemand koopt.
Ik weet naauwkeurig wat ik ving:
Zwart, gitzwart is het leelijk Ding!
Is 't blaauw, of groen, dan sta ik klaar,
En eet het op, met huid en haar 1"
Hier slaakt hij 't, en, voor zwart als git,
Vertoont zich 't arme schepsel wit 1 Géén sprak er, dan 't Kameleon;
Juist van een ras, dat spreken kon;
Het sprak: "Goe Luidjes, hoort hoe 't is :
Elk had gelijk en elk had mis 1
De kleur, bij dieren van mijn slag,
Verwisselt zesmaal op een dag.
Doch laat mij nu in vrede gaan!
'k Bied u een raad als losgeld aan:
Schijnt andren wat u krom scheen regt,
Heet niemand daadlijk dom of slecht."
A. C. W. STARING.
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MOZAIEK Serie A
onder leiding van J. C. de Joode en A. F. Mirande
De serie MüZ.AJEK .A. is bestemd voor het leesonder\vijs iu
de lagere klassen van Scholen voor l\;Iiddelbaar en \'~oorbereidend Hoger Onder\vijs. Deze bestaat thans uit een zestiental delen van ongeveer I co bladzijden ieder. De bedoeling
is, dat in iedere klasse t\vee of drie deeltjes gebruikt \vorden;
en de prijs is zo gesteld, dat rrlell yoor het bedrag \vaarvoor
men anders een 300 pag. in één deel ontyallgt, nu eenzelfde
hoeveelheid in drie deeltjes krijgt.
I Verzameld door A. F. l\1irande. Omvang 130 pag. f 1.3 e druk 1936. Proza en Poëzie geschikt Voor de laagste klassen
z Verzameld door Dr. G. J. Geers. Omvang 124 pag. f 1.ZC druk 1936. Bevat Proza en Poëzie geschikt voor de ze en
3c klassen.
3 Verzameld door J. C. de Joode. Omvang 111 pag. f 1.ze druk 1935. Bevat Proza en Poëzie geschikt voor de laagste

klassen.
4 1 Verzameld door J. C. de Joode en A. F. Mirande. Omvang
190 pag. f 1.- Bevat Proza en Poëzie geschikt voor de

middelklassen.
4 2 Verzameld door A. F. Mirande. Omvang 142 pag. f 1.-

Bevat Proza en Poëzie geschikt voor de middelklassen
5 Reisverhalen verzameld door M. de Vries-Vogel.
Omvang 103 pag. f 1.- Bevat verhalen geschikt voor de
laagste klassen
6 Verzameld door N. Boelen-Ranneft. Omvang 108 pag. f 1.-

Bevat verhalen geschikt voor de laagste 11leisjesklassen
7 Verzameld door A. F. Mirande en H. Godthelp. Omvang
132 pag. f 1.- ze dr. 1936. Bevat Proza en Poëzie ge-

schikt voor de

ze

en 3e klassen

8 Mythen, Sagen en Legenden naverteld door Dr. J. L. Walch.
Omvang 133 pag. f 1.- 3 e druk 1936. Dit boekje \vil een

leesboekje zijn voor de middel- en een N achschlagebuch
voor de hogere klassen der l\Iiddelbare Scholen.
9 Verzameld door J. C. de Joode. Omvang 111 pag. f 1.-

Bevat Proza en Poëzie geschikt voor de

ze

en 3e klassen

10 Verzameld door W. van Leeuwen. Omvang 104 pag. f 1.-

Bevat Proza en Poëzie geschikt voor de middelklassen
Russische en Oosterse Verhalen vertaald door Dr. A. Saalborne Omvang 121 pagina's f 1.- \700r de laagste klassen
IZ Indische Verhalen verzameld door Prof. Dr. Jan de Vries
Omvang 130 pag. f 1.- Bevat verhalen geschikt voor de
I I

laagste klassen
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13 Noorse Verhalen vertaald door Prof. Dr. Jan de Vries.
Omvang 103 pagina's f 1.- Geschik! voor'de laagste klassen
14 Russische en Oosterse Verhalen vertaald door A. Saalborne Omvang 123 pagina's f 1.- Voor de ze en 3e klassen
15 Bijbelse Verhalen door A. v. Schendel. Omvang 138 pagina's f 1.25; geb. f 1.75. Geschikt voor de laagste klassen

MOZAIEK Serie B
onder leiding van· A. F. Mirande en J. ·G. de Joode
De serie MOZAIEK B is bestemd voor het letterkunde-ondërwijs in de hoogste klassen van scholen voor Middelbaar en
Voorbereidend Hoger Onderwijs. Bij de redactie heeft de
bedoeling voorgezeten, om door deze boekjes den leraar in
staat te stellen die kunstvorm, welke hem belangrijk voorkomt of zijn voorliefde heeft, zo te behandelen, dat hij daarvan de ontwikkeling, zowel als de geestesgesteldheid van de
schrijvers en hun tijd, kan belichten. Wie de gehele litteratuur wenst te bespreken, kan de verschillende kunstvormen elk afzonderlijk en na elkaar behandelen. Het spreekt
vanzelf dat degene die voor een behandeling van onze letterkunde als boven aangegeven, niets voelt, de boekjes ook naast
elkaar Kan gebruiken en dus met deze deeltjes eerst de Middeleeuwen, daarna de Renaissance enz. kan bespreken.
Voor leraren die door de totaalkosten mochten worden afgeschrikt, zij opgemerkt dat niet iedereen alle boekjes bij zijn
onderwijs zal nodig hebben. Bovendien zijn er boekjes bij
die lnen misschien voor de schoolbibliotheek zou kunnen
aanschaffen, omdat men er alleen occasioneel van denkt gebruiklte maken.
I

Kritiek en Essay I verzameld door Dr. J. A. Roetert Fre..
derikse. Omvang 134 pagina's f 1.- Bevat kritieken,
studies, enz. geschikt voor de hoogste klassen
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Kritiek en Essay 11 verzameld door Dr. J. A. Roetert Frederikse'. Omvang 129 pagina's f 1.- Bevat kritieken, studies, enz. geschikt voor de hoogste ld~ssen

3 Lyriek I verzameld door J. Greshoff en A. F: Mirande.
Omvang 131 pagina's f 1.- ze druk. Omvat de poëzie der
Middeleeuwen en der vroege Renaissance. Geschikt voat" de
hoogste klassen
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