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Een woord van Dr. HUGO VERRIEST
over Gijssels' Kinderhederen, door de Koninklry ke
Vlaamsche Academie met goud bekroond, en merle
in dezen bundel opgenomen.
e Met Dr. KAREL DE GHELDERE wile
ik schrijven : e Een heldere Llaarheid, een glinsterend
Licht doorstraalt daze liedercn die tintelen van Leven *.
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Ik voege er nog bij : Die liederen van den Dichter
zingen uit zijn. heft.
•
Die liederen zingen in zijn woord.
Die Lederer' kunnen het lied worden van een yolk,
en den scat verrijken van zijne kunst.
zoo roeren in zijne verzamelins de Brie vereischte
vedelen
De vedel die spelen moet in den Dichter.

De vedel le spelen moet buiten den Dichter in
44
14 zijn vrij bestaande woord en vers.

1

De vedel die spelen moet in het luisterend, leerend
genietend yolk.

6

C

Geen een van de dichters die naar den prijs donsen
komt hem bij. Geen een heeft zijn adem, seen een zijn
•
4 4 vers, seen een zijn
i gebaar.

4
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Het zijn de liederen van een Dichter.
Zij zingenli.
De uitsever.
t

111
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DE PIJL EN HET LIED

sclaoot tens een piji de LAI in, maar
Hij viol op aarde, ilc wist niet waar ;
g Itij dat er seen oog

Zosnelv

Hem volgen Ion langswaar kij vloo g.
1k zond eens een lied de lucht in, maar
Het viei op aarde, iii wist niet waar ;
Wie is er die zoo krackti g ziet
Dat kij cle vluckt volgt van een

lied

Lang, sang nadien in een eleiaar
Vond ilc den pij1 nog gansck en saar
En 't lied van woord tot woord gezwind
Steeg uit 12et kart van eenen vriend.

Via 4# 1116

VROEG OP

1

-313e vroolijk vilest 'bet vogeltje
Des morgens vroeg;
••
Het weet met min geluk seen weg
Genoegi
1AT

7

■

vv ipt voor het raam van t kamertje,
Waar toegedekt
Het lundie slaapt tot moeders kus
Het wet.

7t

'k Ben klem
. er ", spot het vogeltje
En schudt zijn kop,
Sliep uit, s slapertjen, 1k ben
Al op .1

sir% drib dor
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HET VOGELTJE

Het zonneke gaat schijnen ;
Het vinkje steekt zijn kopken op
En drinkt een frisschen dauwedrop.
Pink, pink,
Wat aardig ding !
Linge, tinge, lijze,
Een mugge client tot spijze
Aan t vogeltje dat kwinkeleert
En luttel voor elk lied be geert.
Pink, pink,
Wat aardig ding !
g e, tinge, lijze,

Het doet de takjes bijzen,
Van waar bet roept, naar alien schijn
T
••
Leer met uw lot te vree' te
Pink, pmk,
Wat aardig ding !
I/
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MIJN BROERTJE

144 I 4

1

4

r

ijn broertje can maar spelen,
Ter school gaat

Ik

41

1

kii

nog met.

kan al woorden spellen

P. I. E. T.
is
Piet.

Al

. e woorden,
zijn het klem

t poet moeder toch plezier.

llc

zal een kerel worden,

F. I. E. R.
is
Fier!

G

•t

Hoor moeder minzaam zessen:

Piet jongen, leer maar soed,
Dan is it moeders zegen

Z. O. E. T.
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MIJN POPJE
et witte, witte maant j e
Klikt in den waterplas,
Het glij dt 'angst 't gladde baantje,

Alsof

een bootje was...

Lief maantje, we g, min popj e,
Het doet zijn oo gj es toe ;
Het vaart niet mee, verstop je
M

••

• •
popje is zoo moel.

Slaap, slape doe!

#10
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HET VLIEGSKE

71
•

vliege, vliegske,
Het kindje list in 't wiegske;

Kattepoes en Kim de kond
Doen een dutj en op den grond.
En 't muziekske :
zom, zom, zom,
Van bet vliegske
zom, zom, zom,
Rond bet wie gske,
Rond de kat en rond den hond,

Ronkt en bromt
Rominedom

4

Zorn, zom 1
Zom 1

44
4
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TIK, TAK, TOK

idl

pin het hangsken

cli

Van de klok,

t Slingerstangsken

Gaat zijn gangsken
tak, told
Vinnig inne
t apel der zon
Poezeminne
zit to spinnen
Ron, ron, ron
Km
. dervoetjes,
ri

iraag van stap,
In kun schoetj es
Triplen zoetj es
Trip, trip, trap
leder klanksken

wil

zijn woord,

zingt zijn zangsken
Gaat zijn gangsken
voort, voort, voort

4

DE STERRETJES

zij waken seen herrie, de wolken zijn

Wij loopen des morgens ais klokje
Op hiokjes en op schoetjes.
9 1 1,
Dan rusten in t bear, de sterrekens uit,
En slapen zoetjes, zoetjes

DOKUS

ar komt de dikke Doku.s af
o_us
k____;
af
}'4A Dokus af, _D
Daar komt de dikke Dokus af
Hij is zoo lui als laf.
H ••

eet en drmkt en dat is al,

Dat is al, dat is al,
1113 eet en drinkt en dat is al,
Wat hij geworden zal ?
Een dikke kop, noch meer noch mm,
Meer noch min, meer flock mm,
Een clikke kop, nock meer nock
Met niemendal er in 1.
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IN DE MEI
de Mei, in de Mei,
Gaan de schaapps grazers.
Op de wei, op de wei,
Waar we bloempjes lazen.
n

In de Mei, in de Mei,
Hee, hoe uitgelaten,
Hoort hoe zij, hoort hoe zij
Van genoegen blaten.
In de Mei, in de Mei,
Dartlen blij de schapen,
zouden wij, zouden wij

Dan seen vreugcle rapen?'

17

amer;j e,
lolpen, klopp end hd

Hoor mij in mijn kamertje
Altij d kloppen maar
tak, verbeid,
tak, uw tiy cl
Kloppen, kloppen hamertje,
Hoor ik klop op maat;
••
Geef gelij k een vadertje
Tevens goeden raad
tak, werk noest,
tak, rust roest!
Kloppen, kloppen kamertje
Luister naar mijn lied.
zooals in mijn kamertj e
Klinkt het nergens niet
tak, Oost, West,
Tik, tak, dims best!

18
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HET EERSTE SCHOT

en bazeken te kna gen zat
Zoetsappig aan een groensellad.

4

Een j agerken te loeren la g
En de omen van het haasken za g.
Gemikt, een knal, en pif, poef, paf,
Een groenkool vloog daarginder af.
bazeken was hem to glad
•
En Laos inhj els het hazenpad.

Het

41

44
44
44

De kool is zeker 7t schot niet weerd
Zei jagerken te laat geleerd.
.Naar algelijk mijn eerste schot,
Geeft mij een kool voor hutsepot.
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RONDEDANS

G

kajute, karoncle,
1 ute,Dansen
in de roil& :

Eentje, beentje, huppelbeen,
Hippel, tippel, trippelteen,
Zou het Jansen zomle ziint ?
zonde zijn, zonde zijn?
Weineen, welneen
Jute,

r,*

01%

kajute, karoncle,

Dansen in de roil&
Als de meisjes van het land,
Dansten alien hand aan hand,
t Zou de mooiste ronde zijn,
Ronde =in, roil& zijn.
Van keel het land.

ts

TIPPE, TAPPE, TOP
ippe, tappe, top!
Met zijnen platten kop„
Op een beentje
Met staler' teentje,
Wandelt ki de straten op.

Tippe, tappe, top 1.
Snorre, snorre, snoer I

Zwiepy zweep hem langs den vloer.

Geen genade,
Doet kern seen schade.
Hoor, bij ronkt bij elken toer.
Snorre, snorre, snoer
Zwirr
.

re, zwier
zwirre,

Van finder weer naar
74
44

zal blijven
Te voete drijven,

4
4
44

Geeft de zweep kern sier op gier.
zwirre, zwirre, zwier
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DE VISCHJES

moeder lief, hoe aardig
DevischjndltI
Zie een, twee, wel honderd
.
Ze tellers kan
niet.
••
(k Nu zip ze we. Hee, moeder,
Waar min zij been gevlucht ?
Ach, zullen zij niet sterven,
Daaronder zonder lucht ?

Mijn vrienaj e, 't isi net water,
Dat 't vischje slechts be geert.
Gij zult dat ales weten
••
zoo

•• •

maar vlij tig leert

)))
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NIEUWJAAR

IN

. ieuwjaarke zoete,
Het oude gm'g te voete,

Alle dagen eenen dag
Tot het van zijn zelven la g.
Nieuwjaarke zoete,

0

Hoe zou bet antlers moeten?
Even komt gij op bezoek
brengt een sulerkoek.
Of

Nieuwjaarke zoete,
Met suikerkoek en groeten,
Wenscht v.) bier en wenscht gij daar
een zalig Nieuwej aar

gbh
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i eminde Sinte Marten,
1 Mijn moecier is naar stad ;
u n varier slacht bet varken,
1k speel met onze kat.

'k Wensch uit den grond inijns ha
Dat ik nooit kw-awl bedreef,
. te Marten,
Beminde Sm
En u te vriende bleef!
Benin-L
. de Sinte Marten,

'k Mi u met heel mijn hart,
Omdat ik voor mijn parten
Door u verseven werd.
Zal beteren met de jaren,
Al zij 't een groote kunst,
Om beter steeds te varen
In uwe soede sunst.

M

r was ne keer een vrouw
•

Die koeken bakken wou,

Maar ze moest het meel no g builen.
Zie de zemelbak
Pattatra, die brak
En haar lundj e ging aan 't huilen.
Er kwam meteen een Boer
Die vaagde van den vloer,
Anus het meel uit al de hoeken,
Bakken bakken maar,
Op een wip, 't was klaar
En het lurid) e kreeg de koeken.
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SINTERKLAAS

44

1w
I i■

de markt aan 't koekenhuisje
Woont er daar Been vrouwtje in ?
Ja„ het piept gelijk een muisje
En het spirt gelijk een spin.
Hoe heet de Baas ?
Sm
. terklaas
Hoe beet de 'Knecht ?
Zwarte Piet die roeden le gs 1
Sinterklaas haalt alle jaren
Met een schip van marsepein,
't Speelgoed en de snuisterwaren
Voor clegeen die aardig zijn.

14

Hoe heet de Baas ?
Sinterklaas I
Hoe heet het paard?
Klepperpoot met zdverstaard
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SPAREN
7

inters krast de zwarte raaf

S

Over 't dorre veld
(c Spaar of antlers wordt ge slaaf,
En voor niets geteld
• Ziet dat ge uwen lentetijd
Niet als rook veriest,
Of ge smeekt om medeli j d'
Als het krakend v_est
• Sparen, hee, t is gauw gezegd,
Maar niet gauw gedaan ;
7

k Heb het mij tocii opgele gd
t begint to gaan v.

En
t Al s

••

spaarpot lets verzwaart,

Of 't me vreu gde baart 1
Wie het Ideine niet ver gaart,
Is bet groote niet waard v

JANTJE LOERENTOP

p

I

(De Wind)
antje, Jantje Loerentop
Die wreef zijne oogen uit

(k Wat ben ik voor een slaperskop,
Straks is het spel verbruid.
De tonne staat al voeten boos,
De planten zijn al poederdroog.
Vooruit,
In de schuit,
Aan 't zeilen naar den andren kant
7

neer in t zand.
vasti
wat mij verspert vast
Ik ben de vrijste noon van 't land !
l. Vooruit I
Vooruid Vooruit
En luid
Stak Jantj e, Jantj e Loerentop
trompenden horen op

viir Nor
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KAATJE

ii

in het gras

zit kaatje neer ;
t Is na de klas
En lenteweer.
zij heeft met vlijt
Haar taak volbracht ;
werkenstij d
Is rusten zacht.
Dien gouden raad
Vergeet zij met ;
Teblijrsat
Daarom beur lied.
Dan komt ze antis
Met bloemen teer.
Gezond en struisch
/

Ma akt t lentewe&.

rr0

DE IUD

loppe, kloppe, hamertj el.
Wie zit er in dat kamertj e,
Altij d zingend, blii vol lust,
zoncler dralen, zonder rust ?
Tikke tak, tikke tak
Tik, tak 1
wille, wevertje
Dat weeft gelij k cen keverti e
Al die uren van den clag,
Eenen steek bij elken slag
Tiketa,
Tik, tak
Spille, spine, spelletj e I
Elk uur een meuw gezelletje.
Tot de twaalven zijn voorbij
' t de rii.
Dan van her begin
Tikke tak, tikke tak
tak 1

•

Kinne, kinne, kindertjes I
fladdert nog als vlindertj es;
Maar gij leert met td en vlijt
Tijd verkeken zijt ge kwijt
Tikke talc, tikke tak
Tik, tak

HET KIKKERTJE
r zat een snoezig kikkertje,
Een kweklue, kwakkie, kwikkerti
In'twaeropbld.
En tot bet snoezi g kikkertje
Een slokkie, slakkie, slikkertje,
Een kraal, te praten zat.
Spring uit de gracht, mijn dikkert j e,
Het is er koud, zei 7t slikkertj e,
En kij k, uw blaadj e zakt ? s

6

c Wel neen
zei dat lukkertj e,
Gij zijt te groot een slikkertje,
Ek wed dat gij raij pakt s
c Geen kwestie van, mijn dikkertje z
Zei 7t slikkertj e, en 't lukkertj e
Sprong argloos uit de gracht.
I En pakken
zei dat slikkertje.
riep toen het kikkertje,
c Ei
c 1k had het wel sedacht z
4.` s' 40"r".
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PRINSESJE,
SCHOON PRINSESJE
rinsesje, schoon prinsesje,
Hebt gij dan alles niet,
••
Dat gij zoo droef to moede
Steeds naar de verte ziet?
K

Ik

wacht mijn heer en varier,

Die krijg voert overzee

H 1.••3 brengt me diamanten

En

paarlen mee

,rommoo.

.1
dk
en lit st
stilie,
ill e,
Hoe gij me deernis baart.

•d
Ik vm

een kus van moeder

Mij weer dan schatten waard 1

4o, 4;14-/:-.
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DE TROUWE HOND

44
44
4

All

ey woe, woe,
Ik let op de deure,

Woe, woe, woe,

zest de trouwe hond.
Wat er ook gebeure,
Et let op de deure,
Verlaat ze seen stond
Et, de trouwe bond.
Woe, woe, woe,

Ik dien wel mijn meester,
Woe, woe, woe,

111

t

4

Zest
7

de trouwe hond.

r
t Is beter, niet beester,

Den vriend van mijn meester,
Herken ik terstond,
Et, de trouwe hond.

itV;sr-47;7171717.7■CIAPWWW4c7reorwlpr
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Woe, woe, woe,

Des nachts aan het waken,
'Woe, woe, woe,
zest de trouwe kond.

Lgt gij onder laken
Dan ben aan 7t waken
En kiik om en rond,

04,

Ik de trouwe hod!

e'*

AVONDPRAATJE
ei de Mond,
Wauw, wauw,
De avond komt
Gauw, gauw,
•
zie, h met zijn
zp zwarten steert
Hij langskeen de wegen scheerd
Zei 'de kat,
mauve,
k weet wel wat,
Gauw, gauw,
Hondie lief van grooten vaak
Slaapt gij in, terwiji
waak..
7

Z Cl de kond, •
Hauw, kauw,
Loopt gij rond,
Gauw, gauw,
Katje lief, bij minst serucht
Spring ik op, terwijl gij vlucht

14
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BLAUW,
BLAUW BLOEMPJE

I

lauw, blauw bloempje,
1k zag u Last niet staan,
En waren daar uw oogjes
Die mij niet lieten gaan.
Wet zeg, zeg, zeg,
Waarom steekt gij u weg ?

•

Blauw, blauw bloempje,
1k weet niet of ge 't weet,
Gij zijt een kind des kernels,
1k zie het aan uw kleed.
Wel zed, zeg, zeg,
Waarom steekt gij u weg ?

••

••

*

Blauw, blauw bloemp je,
Viooltje zoet genaamd,
1k zie het aan uw eenvoud
Dat gij van hooger kwaamt.
we l zeg, zeg, zeg,
Daarom steekt gij u weg !

,4;
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TEVREE
\\

ii zip te grof ofwel te ftin
I 1if en sours wel alle twee,
••
••d
Hetseen wij a tij moesten zij n
at is tevree.

0

WI) zijn te wild, ofwel te stil,

Te koppig of gedwee ;
Wie doet er altijd naar zijn wil
En is tevree ?
Wij Rijn te los ofwel te stud
Te traag of gaande mee
Wie schudt den last van zijnen rug
En is tevr8e

O

Wie kind nog zijnde reeds van toen
Niet deed alsof hii
Maar deed hetgeen er viel te doen,
Die is tevree

0%
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KLAAS VAAK

Klaas Vaak komt aan geslopen,
Zom, zom, zom uit Schemerland,
vindt kij nog uw oo gjes open,
bestuift ze met min zand.
7

Gauw bedi e, t is te moeten,
Anders komt luy naar u toe.
Eerst een zoentj en en clan groeten
Slaap wel vader, slaap wel moe!
Als Vlieg Vlug komt aangevlogen,
Zim, zim, zim uit Morgenscluin,

Komt ze kijken naar uw oogen
Gauw uit t bedje zonder dralen,
. gt ze er anders toe.
Of u dwin
Kora algauw uw zoentje Lien
/Viorgen vader, morgen moe

4 '3

r
Dat

ii vonds voor ik slapen ga,
Zeg 1 mijn gebeedje na,
door moeder werd gebeclen.

Ad', het klonk uit haren mond,
Als een liedjen uit 't v,erleden.

God 1I wie
we weet wanneer t ontstond l
7

7

Avonds v6•5r ik slapen ga,
Zeg ik mijn gebeedje na,
Dat me zoo vervult met toover.
Achy bet gm
' g van 't een geslacht
S

Telkens tot het ander over,

En bezit zoo'n wondre kracht.
7

s AVonds v6Or ik slapen ga,

Zeg ik mijn gebeedje na,
e Heere lief, wil mij bewaren
1 7
Van al 't kranke dat er gaat
Op de wereld vol gevaren,
Houd me rein van alle kwaad 1.
WYO'f7011
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oe komt kij daar uit Droomenland Ihi
-19 ‘r
LMe t w.;..eg_band en met stuivend zana 1
Hi
vlus,
\I'
Ii ii knuffelt vlug,
-.4.
,,..
En werpt min zakj e van
d iii
en rug.
pi
zoo komt liij daar ult Droomenland l'
Met wiegband en met stuivend zand. *
zoo komt Douwdein
. Douwdein
.e
ikt
:3.
In 't land 1.

(i

Maar als ons kin.d zijn dutje doet

ife
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DES MORGENS
es morgens in
n den
en vroegen,
A Hoe keerlijk op te staar,
En met een vroolijk halite
Ter wandeling te gaan I
Het perelt op de bloemen,
Die blinken als een kroon ;
Het merelt in bet loover
Hoe schoon, hoe schoon, hoe schoon

11
114
41
44
44
t4
e447471

D it

zet ons aan om gretig
; Gelrdioptn
. en
Niets
geeft gezonder zinn
Dan zuill een morgenzoen
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ZEI 'T BLOEMPJE
bl oempje, t bloempje zei
zei 't bloempje,
De nacht zit in mijn oogen;
Wie maakt mijn hartje weder
"

Wie zal mijn traantjes droogen?
7

11

zei t bloempje, t1 bloempje
bloempje zei
Wie zal mijn traantjes droogen?

EA, zei 't bloempje, bloempje
En tuurde naar bet Oosten

Van als de zon er zich verhief
Kwarn zij mijn hart vertroosten.
zei bloempje, bloempje
En tuurcle naar het Oosten

kinclje, kinclje klem
.
gij treurt wat doet
Waner je ?
Gii wilt als ik gekoesterd zijn,
Uw oogjes gaan naar moetj e.
mijn kindje, kindje
Uw zonneti e is uw moetie

DOORNROOSJ E

1
oornroosj e was een lieflijk kind ;
A

i)

Het wend door iedereen bemind,

En was er daar geen booze fee,
Die 7 t konderd jaren slapen de8,
De booze fee.
Aleer de tijd was afgeteld,
Beproefde menig met geweld
Te dringen door de dorenkaag;
Marstiefnds
kAa
Der dorenliaag.
••
Wie wil er nog de redder min,
•
•
.
Van t saloon prinses e
j , clooa sciujn
. gszoon, op verre reis,
Een konin
7

Vernamt ye/kJ van t groot palms,
Het groot palms.

43

•
N. titib AW
111 Lf

IA V14

De Lag, die nog den held verspert,
Verzwondbij

woord e Ga open, heft,

Voor alwat goed is, waar en selloonl.
k‘
•

•

•

trfst

zoo wekte haar de konin
. gszoon,
De korun
. gszoon
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DRIE MEISJES.

I

oze, roze, /vie!
Er kwamen, and aan band,
brie meisjes in den Meie,
Roze, roze, rem,
Uit Rozenland.

iy

Zij hadden alle drieen
Sneeuwwitte scliortj es aan
En op kun witte schortjes
Een rozig roosje staan.
En leder rozig roosje
Met recht to ze ggen scheen
Waar vindt men zooveel blankheid
••
En rozescloon imieen ? z

-4
-4

brie witte katjes zaten
In 't deurken, op de mat ;
zij lachten en bun tongsken
was als een rozeblad
Olb

47

Roze, roze, /vie"!
Er kwamen, and aan hand,
Drie meisjes in den Meie,
Roze, roze, reie,
Uit Rozerdand.

LOOPLIEDEKEN
op, hop, bop,

We g aan naar Rozenland,
Hand in hand.
Hand in handl

Hopp bop, hop,
Daar komt .Tan Boblebob,

In galop,
In galop
HOP, IMP,

AlS

11013,

kij ons krijgen can,
Is teen man,

Is t een man!
Hop, hop, hop,
Dat krijgt luj met gedaan,
ri;

Niet gedaan,
Niet gedaan I

Ibt

Of& optft
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1 a, a,

Met

Den buiten in, Imera l
voile kan en boterham

Van de ran, plam, plain
Den boterham,
De voile kan,
Den boterham.
A, a, a,
Den buiten in, hoera 1

E„,
Wie gaat er met ons mee,
Het jeugclig bloed versterkt ervan.
Van de ran, plain, plam, enz.

L

1. 7 1. 7

Al

mi
. send een, twee, Brie,
zoo luid als onze lon g het kan,
Van de ran, plain, plain, enz.
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Hier rusten

bravo !

In 't gras to zitten is ons plan,
Van de ran, plam, plam, enz.

Uy u,
Hoe lekker smaken nu
De voile kan, de boterham,
Van de ran, plam, plam, enz.
IJ,

1,j, 1j,

Hoe luchtig keeren wij I
vi

Het wand len maakt ons mensal en man nig

Van de ran, plam, plam,
Den boterkam,
De voile kan
Den boterkam
•.
Hoe luchtig Keeren wi j
%it
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4
4 4 HET DAGET IN DEN OOST
44
44
1
44
e s S morgens list nog alles
A Te droomen en to zwij gen.
Den leeuwrik ziet men stij gen
Steeds hooger, onverpoosd.
Hij wil uh rum
' er kringen,
. gen
Het eerst den heil groet zin
Het daget, het daget, het daget
[in
. den Oost I
,

4
44
N44
44
44
44

4

. e Vogel
Wanneer een klem
Mij komt getuigenis geven
Van 7 t wonderbare Leven
Nog vO6r de tonne bloost ;
Zou ik het niet beseffen
En mee de ziel verkeffen ?
Het daget, het daget, het daget
[in den Oost
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van tut ae iticnten
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. e vreugde stroomen;
zijn rem
Ik Lester friss& droomen,
Dat geeft me kracht en troost.
Naar hooger wil ik streven,
Lijk hij bet waagt to zweven
S

7t

get, a s tdat aget, s
. 1
rt daget n
i aen Oost l
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DE LEEUMTERK
immer Licht
•
Omlioog den geest gericit
Zie den leeuwerk 7 t nest ontvluckten
Om verkeugd zijn hart te luchten,
Bij den eersten zonneschicht
Licht, immer licht
werk, immer werk
met vlugge vier,
Vliegt
T
om tijdig ons te leeren,
t
Traagkeid, laagkeid of te weren ;

0

7

Vlugenknap,ma kt&salensterk.
Werk, immer werk I

Moed, imnier moed,
zoo zingt de vogel zoet.
Om de zege te verkrijgen
Is het noodig boos te stij gen,
Bij den gullen morgengroet
Moed, immer moed

t.)
0
411

55

Alev
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er, •

oeden morgen, Kolleblomme,
I r
k7oeden morgen, Korenbloem,
.i

Hebt gij 't bijtj e hooren brommen,
Hooren gonzen zoem, zoem, zoem ?

••
Is een spreekwoord waar en wi j s.

Pas is 7 t zonneken aan 't
Of het bijtje zoekt naar

11

blaken

Ja, het rept vol lust en Leven.

Dag,

gespeeltje,

Volg dit beeldje,
Stelt dit lesje steeds op prijs

66
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NAAR BUITEN
••
oe keerlijk isi het buiten 1
De zon verguldt tie baan,
Waarlangs de bloempjes spruiten,
Wanneer wij wandlen gaan.
Doen de voetjes trip, trap
Gaan de hancljes klip, klap,
Stip, stap,
Stip, stap,
i et te traag of met te rap l.

11*
\\

.

t Is overal een wonder
Van kleuren in het groen.
Wie zou er keeren zonder
Wat bloempjes mee te doen ?
tak
Doers de vingers
Gaan de knopjes knik, knak,
Krill krak

Krik, krak
Weer een bloempjen in den zakl.
RI*

ft

OP 4110.

'4*
7

De muschj es spring en aarclig
Takop,tfui.
wij mi n met half zoo vaardi g
_Markebnjtsvoui.
klaf,
Doen de idoefi es,
Gaan de beentjes, zwif, zwaf,
Strif, straf,
Strif, straf,
Loopen wij in wilden drafl.

;8

D E MUSCHJES

A

•
muschjes, nog flusies,

Die wilden kun zin ;
.Naar kwamen dra samen
. Het nestjen weer in.
De regen viel tegen
t Genomen besluit
Te vliegen en wiegen
Tak in en tak uit.
.1
Nu kikken nod]. mix.Ren,
Lewis ingedut,
De muschies keel knusjes

Door 't moertje beschut.
e 0 moeder, mijn moeder,
Ik min u vol vuur ;
Uw goedbeid bekoedt mij
Voor krank avontuur.

t 4k

44
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e Ja kinclje, mijn vriendje,
Vertrouw u op mij ;
Toch mede de vrede
Maakt 't leven zoo blij.
Geen vrede, geen rede
Bij vij and nock vriend.
God spaar en bewaar ons
Van oorlog, mijn kid1

e

4A,

ALAI.
dist,

WERKLIEDEKE
.
en, twee, arie, vier 1
Alle meisj es bier,
Werken vlug met naald en draad.
Is dat geene schoone daad ?
Werken vlug met naald en draad.
Is dat geene schoone daad ?
Een, twee, Brie, vier!
Alle meisj es bier!
Vier, vijf en zes
Weer een goecie les.
Kunt ge weg met naald en draad ;
Weest gerust, het beeft zijn baat.
Kunt ge weg met naald en draad.
Weest gerust, het beeft zijn baat.
Vier, vii f en zes.
Weer een goede les 1
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Zees, zeven, acht
t Ts B eenslecht gedacht.

In It gezin zijn naald en draad,
Als voor 't land een Oink soldaat.
In

gezin zijn naald en draad,

si

Als voor 't land een Oink soldaat.
zes, zeven, acht!
T

7

t

to %

g een slecht gedacht!

AAA, negen, tien I
Hee, ge moet ze z;eni
Met behulp van naald en draad
Kleeren maken op de maat.
Met behulp van naald en draad
Kleeren maken op de maat.
Acht, negen, tien I
Hee, ge moet ze zien 1
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MARIEKEN
arieken moest uit wandlen gaan,
wandlen gaan, wandlen gaan,

Marieken moest uit wandlen gaan,
wandlen gaan.
ti

zij ble f al vOOr een kraaie staan,

Kraaie staan, enz.
sprak den zwarten vogel toe,
Vogel toe, enz.
cc

Gij zijt een spook, weet met hoe,
weet met hoe, enz.

e

Gij zingt geen lied en krast altijcl,
Krast altijd, enz.
Merit clan het Leven u ten spi lt?
••
U ten spijt... v, enz.
e Hen

.1

11E b een

••
noten op =in zang,

••
Op mij n zang, enz.

61
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Mijn Leven duurt me niet te lang,

Niet te lang, enz.
Al leef ik Langer nog dan gij,
Nog dan •• enz.
••
•
En zoo ge lets leeren wilt van nub
Wilt van mij, enz.
Spaar, riep de kraaie, spaar bij God,
Spaar bij God, enz.
7 1

L ven nooit ten spot,
Dan client u t e

Nooit ten spot, nowt ten spot,
7

1

Dan client u t ieven nooit ten spot,

Nooit ten spot I
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fella jaagt een vlinder nay
Stella volgt een vlinder.
't Therti e Bunt kaar seen gena,
' der.
Vliegt van kier naar gin
zij verlet Been enkle poos,
Stoeiend tussclien bloemen ;
gelijk een roos, zelvisj
Anders niet to noemen.

t Nachtegaalken kweelen.
In beur hart bet liedje schalt y
y zoo frisch en lavend,

a

Dat zij aan het droomen valt
In den sullen avond.
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4
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44
ii ip4 D _lij gemoed, lustiS bloed 1
11
9 1 T,aat ons Jansen ;„—w L—et ronwA,

14
44
4414

Komt gespeelkens, komt terstond
t Blued versnelt den levensdran g,
D
t B rengt ons rozen op de wang.
fr-,
t Lw al ons meisjes niet berouwen
-

'

Eens to worden flinke vrouwen
Blij gemoed, lustig bloed

44
44
4
444
11
4,
All
14

44

44

44

Frisch van geest, slank van leest I
Laat ons Jansen in het rond ;
Wie niet vlug is gaat ten grond.
Darden wij gelijk de wind,
Vrij en vrank en welgezin
. d.
Eens Jan molten wij vertrouwen
Op ons kracht, als flmke vrouwen
Frisch van Vest, slank van leest I

; G :1■
r r.7. 4 A A i r1 IIP■
r r4i I ITI 741 I 174 WWI I WI I 1 Pr 1 P •
67

S

0 41

Opgeruimd, goed seluimdl
Laat ons Jansen in bet rond.
t Heeit min nut en t is gezond ;
••
t Voert bij elken lossen spron g,
Verschen adem in de long.
Op de toekomst mag hij bouwen
Die berust op flinke vrouwen
Opgeruimd, goed geluimd

•
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BROERTJE
7t T

oeder zegt : e
is van te moeten,
Sped wat met den klein
. en suit ;

14
1

11

44
44

N" e

Wanthijlopmdevn
En ik kan seen steek vooruit *
Zou moeder laten klagen?
Neen, kom Naar goed te pas.
71
Zal mijn broertje schriilings dragen,
Net of ik zijn paardje was.
Spijtig dat hij niet kan spreken
En bijna seen woord verstaat ;
Wij1 kle senschrigenrek n ;
Zou hem leeren hoe dit gaat.
'k Moet mijn naaiwerk ook verzuimen.
zulk een broertje, welk een last!
Stil, zegt moeder, wat voor luimen
••

zijn

me dat, bee, opSepasti

69

111
Ju roept plots de Idem
. e bengel ;
t Klinkt zoo grappig, rond en malsch.
En ik voel vol lust 't gestrengel
••
••
Van =in armpi es om
in
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SMIDJE SMEE
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1

Terwiil de vonken springers
Van 't ijzer en van t lied.
Altijd is kij welgezind,
Smeken Smee is ieders vriend
Holiolee, holiolee 1.
Het vroolijk Smeken Smee!
Hoor Smeken luchtig &ten,
Wiji kij den blaasbalg trekt.
Al is kij zwart van buithn,
Zijn hart is onbevlekt.
Altijd is bij welgezind
Smeken Smee is ieders vriend
Holiolee, holiolee 1
Het vroolvis Smeken Smee 1

10100 OP% Oilk
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71

De zwarte man is wijzer,
Dan wie bet beter weet.

Hij

zingt omdat lui ijzer,

(Teen booze plannen smeedt.

Smeken Smee is ieders
Holiolee, koliolee

72
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DE REGEN
isch, rusch 1
Het is aan gang,
Hoelang zal 't blijven duren ?
Wij hadden zonne, dagen Lang,
1

Nu moeten wij t bezuren.

De regen trommelt op de ruit
En zingt gedurig dat
Mackiel, Machuit
zit in de schuit
En hij words druipend natl.
Risch, rusch!
_ue zonne slaat
Een flikker en een Honker.
ze feest in hemel en op straat,
En danst door dik en donker.
De wind steekt ook een hand j en uit

Tot spijt van Jantj e Nat
Machuit
zit in zijn schuit

En neemt een zonnebad I

Adf

IN DE STRAAT
e regen maakte menig Alas ;
Dit beeft zijn goed en kwaad.
als na
na de
de klas
klas
goed als
Het keeft
lieeft zijn
m in goed
Het
komt op
op straat.
straat.
De schooljeugd
scb.00lj eugdkomt
De
dren weten
weten wel
wel en
en hoe
De kin
kin
. . dren
De
to Len
Len er
er mee.
mee.
Leh. deu
deug
gdd to
Zich
Bezie me Lar kun leuk gedoe,
Ze wanen zicli. aan zee I
zai
brachten hoopjes
b.00pj es zand.
Plaveiers brachten
Plaveiers
tijd
Been langen
langen tijd
Het duurt
duurt seen
Het
Of kindren
kindrenIcomen
komen aangeland,
aangeland,
Of
7
Als roken zij t van wijd.
Het gaat er even lusti g toe ;
Waar balen zij•• t verstand ?
Bezie me daar bun leuk gedoe,
.I
Z ij wanen zicn
aan t strand!
•.
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Een kinder and is gauw gevuldi.
0, blij dschap die er spat

1

Waar Beene rum
' te wordt geduld,

'Mt

't steenen hart der stall 1.

Een regenplas, een hoopi e zand...
En zie de kindren, zie 1.
zij kebben zee, zij hebben strand,

ea> i
boove,
000

zij hebben fantasie 1.
t
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VERTELSELTJE
2r waren zeven kikkertjes
Die zaten in een sloot ;
gegaan
DarkwmJnKupela
En sloeg er zes van dood.
Het zevende sprOng op een steen
En riep meewarig : Kwak I

J an Knuppelman verschoot er van
En Jan min knuppel brak.
En Jan meteen, hals over kop,
book neder in de sloot....
Toen lachte 't ookik luk.kertj e
Het lachte zich haast flood 1

AVOND

4
Is bet avondt, klokk.en bonzen
Ruischen in het windgetril,
Wij1 de bietjes met weer gonzen,
WO de vogeltjes in 't doyen
Nestje sluimren stil, zoo stil.
Zie den kernel voller komen
Vol van starren voor den nacht.
Alles leent zich nu tot droomen ;
Wordt nu vredis in den vromen
Huiskrin.g, vredig zacht, zoo zacit 1
7
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SLAPEN GRAN
1

1.1(

zon is moe gekeken

WOO

Nu

dooft kaar gouden tat ;
90*
V1011

De bloempi es ook verbleeken

En doen de kelkj es dicht
De kindren moeten slapen
7

Al S t avondklokje kik
Ei lieve meisjes, knapen,
Nu •

7 t met spelen uit

••
0
0

De nachteg alen kwelen

••
0

•

Een zoet verrukkend lied ;
De bloempjes moe van t spelen,
Neen, zij ontwaken met.
zoo is de tij d gekomen

o*

Van oogj es toe te doen
En engelrem
. te droomen

of

Na moeders malschen zoen

3
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DE NACHTEGAAL
1
21 ens zong de meester nachtegaal
1]1E
Met zulk. een lief geschal,
. mer zijne zachte taal,
Dat im
waar ik ook ben, waar ils. ook dwaal l
Mijn hart bekoren zal.
Hetgeen luj zong vol teederkeid
Versterkte mijn gemoed.
••
0, vrienden, weest met mi j bereid
keeft gezeid
Te volgen wat
Weest goed, weest immer goed
Het medeki den is het merle
Der grootheid van de ziel.
Weest immer goed in wil en werk ;
Ge blijft door uw geweten sterk,
Schoon 't lot u tegenviel.
• l
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Dit heb ik in het Led geleerd
Van meester nachte gaal,
Die toch zoo vlijti g kwinkeleert
Wanneer de mensch naar troost be geert
.
••
Voor zijne zielexwaal.

.„-

•

ROZE,
ROZE,ROZE,
ROZE,METE!
METE!

oze, roze, meie,
Dansen in de reie,
Dansen in den roncledans,
,
. 1 ereen de leans
t Geeft aan lect
Te Jansen!
.
Rioze,
Roze,roze,
rote,mem,
mem,
Wie
niet
clanst
Wie
niet
danstdie
diedraaie,
draaie,
Wie
Wieniet
nietdraaien
draaienwil
wilsta.
stastil.
std.
Wii
wijvoldoen
voldoenaan
aanonzen
onzenwil
wil
En
EnJansen!
dansen

81

'441114%

. ientje en Mientje liepen
Verloren in bet groen ;
Om'tevnwazrip
Er was niets aan to Len 1
En de avond sweet
Zip donker kleed

Ras, ras

Een clwergje kwam hen tegen
Van uit het droomenland
e Komt, ik zal u verple gen
Geeft mij gerust de hand.
Gij krij gt een bed

Itiik afgezet,
fijn
Van g oud en van satijn!

82
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t Kabouterken, heel schrander,
4
&honk hun een beddeken elk ;
4444
.
teen
en was een roos ie, 't ander
44
Len blanke leliekelk.
44
44
Maar als de kaan
7

'

414144

t

Ziin hoorn deed pan,
Tuurluit
Dan was het droomen uit!
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ONS HOFKEN

oode rozen in ons kofken
Naast de blanke j assemien ;
En Brie muschj es op het kekken
Die er zitten naar to zien,
WO de zon liaar beste doet
In den zomer is het goed
Doode takken in ons kofken
Dat verlaten ligt en treurt.
Grauwe wolken die ons zenden
Sneeuw en regen om de beurt,
WO de zon haar glans begroef.
In den winter is het droef
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KIND ERD EUNTJE

44 4
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4
4 44
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41

uja, laat uw traantjes dear
Moeller is aan koken,

Seffens is uwpav e klaar,
Hebt ge niet geroken ?
Heija,
Pompedeine,
Melkj e zoet als vij gen
Doet de kleinen,
Pompedeinen,
Zwijgen.

44
14

Geurt het pav e, Ideine vent ;
Heb u niet geroepen,
Of ge zit er al omtrent

4

Om er van to snoepen.
Heija, Idem
. e,
Pompedeine,
Melkj e fijn als toter
Maakt de ideinen,
Pompedem
. en,
Grooter.
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ttt
Waarom s aapt•• gulzerik,
Om nog wat to krij gen ?
Glebt uw buikje al zoo dik
En uw oo gj es mig en.
kleine,
Pompeciem
. e,
Melky e doet u gapers,
Doet de kleinen,
Pompedemen
Slapen.
Heija,

ff.
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E VRIEZEMAN
1
e vriezeman zit aan de deur,
A Hij weeft en werkt gezwind ;
Hij zet het al in witte kleur,
Wat Iiij to witten vin
. ch.
Vriezeman met langen baard,
Neen, gij maakt ons niet vervaard I
Wij spelen, wij spelen, al zijt ge ruw
[van aard I
)

ik

Hoe Um
' 6 in blauwen morgenmist
De blanke zdverdraad,
Dien kij op struik en boomen klist
Alom met voile maat.
Vriezeman met langen baard,
• vervaard
Neen, • • maakt ons met
wij spelen, wij spelen, al zijt ge ruw
[van acrd I
0
4.■

dr arib
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Hee! Laat hem vriezen steenen dik.
•
Als glas luj baantj es maakt.
Die vallen wel in onzen sciaik ;
wij
flat het kraakt.
Vnezeman met langen baard,
Neen, gij maakt ons met vervaarci
WI) spelen, wij spelen, al zijt ge ruw
[van aard

88
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HET KONINKSKEN

14
Daar

ag ook de sneeuw in dikke laag,

Alsof het lente ware,
zat er in de dorenhaag

Een felle schuifelare.

Hoe

fraai bezong zijn lieve stem

Het kindeken van Bethlehem I
Het godlik Kindje kreeg bezoek
Van herder en van Koning,
Al had het warme wieg noch doek

En was een stal zijn woning.
Mijn harte zong de lieve stem,
Werd dra een warme woonst voor
[Hem I

e 1k wou =in dank betoonen,
cc

En in nnin kartlik wonm
. gsken

o Zal Jezus blijven woven.
Alzoo bezong min lieve stem

90
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MUM LAND

1

, is ik naar het gras, het riet
En het koren luister,
Denk ik bij Lin ruischend lied
Hoor, de zee die ruischt er 1
"Weer verschijnt ze v6Or mijn oog
' de,
Of ze daar nog dem
Tot ze langzaam verder toog
. de. Enevlaktpm

444

Vlakte van het zeegebied,
Dat er eens verzandde,
7
H oor nog t ruischen in uw lied,
Vlaandren, vlak en vlande I

44
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KERSTLIEDEKEN

ul

e Kerstboom flikkert Midder' ken doet, [nacht
Een klokj e Um

En in min hart verschijnt het beeld
Van 't kinclje Jezus zoet.
Als Jezuken geboren werd
Dan vroos het steenen dik
•

En 't had, och God, Been dekentj es
Noch mutsken met een strik.
Een kribbe moest zijn wiegsken zijn,
Waarin
. wat hooi en mos,
En, als bewakers daar rondom,
Een ezelke en een os.
1 7
arme moeder streel d e t zacht

Opclat het slapen zou.
Ma ar t vroor zoo hard dat Jezuken

Moest schreien van de kou.

En of bet schreien werd gelioord
In 't diepe van den nacht,

D aar kwamen dra de herderkens
Met warme schapenvacht.

En stille vielen vlokjes neer,
Als pktimpi es uit de lucht ;
zotradenij r'tsalekn
Met niet het minst geruckt.
A1s

t

kindje sliep, zijn moederken

zei fluisterend met een wenk
e Ik leer hem, brave herderkens,
Dat

u eens gedenk',

••
En wi'j'd t hi.' u zijn Leven gansch,

Toen keek de moeder naar een kruis,
En zag een doornenkroon I

93
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PASCHEN

aschen, Paschen,
Hooggetij
1t

Leven van de banden vrij,

Komt gestegen uit der aarde,
zooals 't Christus openbaarde
•.

Door

mi n opstaan uit• uen flood.

God is grood
Paschen, Paschen,

Itt

Hooggetij
Klokken klinken kemelblij.
zwegen kunne bronzen ton gen
Tot bet wonder was voldon gen,
••

Thans

verkonden zij den groet
Alleluia
God is goed

^VIM ill A
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••

t J uk des winters is voorbij.

Onder nieuwen zonnezegen
Plant het zaad, weldra geclegen,

95

DRIE KONINGEN
rie Koningen, Drie Koningen,
Hoe gij het wagen Borst
Te komen uit het Oosten
In t and van sneeuw en worst?
kwamen uit bet Oosten
Bij

zien der stralenster,

Die als een wonderteeken
Voorspeld was eeuwen her!
Koningen, Drie Koningen,
Verket ge uw prachtpaleis
Om in een stal te treclen
Op 't einde van de reis ?
kwamen uit paleizen
En treden in een stal
Om knielend (bar te groeten
Den K ming van 't }legal I

`A
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DE KOEKOEK
oodra het madeliefje piept
.1
Doven t Bras,
Met 7tRopie
' t de koekoek min geroep
Begin
Alsof 7 t een uurwerk was.
Koekoek, koekoek I
Been grit
t
Als wd
Wederkomen in
7

7

T

Hij boodschapt ons den lentetijd,
De welgekomen Bast ;
En zoo geregeld als een Idoky
Op tijd en juist gepast.
Koekoek, koekoek 1
Wellekom
Dealt er om
Het is lente waar ik kom.

tp
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J a, inderdaad de koekoek gaat
Steeds met d e lente me8
En keeft kij 1iier min werk gedaan,
Hij trekt weer over zee.
Koekoek, koekoek

98
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BLANKE DROOMEN

14

1antje wenschte lijk de wolkjes

.

[

G

.
net rum. te Kunnen
••
••
En terwiil de wi de wereld
Eens in vogelvlucht te zien.
Doo
oorr

Kijk, daar kwamen aan gevlogen
Zeven zwaantjes in 't gelid ;
Jant j e had zich maar te schikken
In een bootie zilverwit.
Of het heerlijk was te zweven
Door de luchten ruim en rein !
Daar beneden zag
alles
Kleiner worden, och, zoo klein.....
7
En het werd hem ban g om t narte,
Toen kij eensklaps niets weer zag.
Hij ontwaakte, zeer gelukkig
Dat kij in zijn bedje lag.

41
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AURORA

7

s morgens vroeg ik wandlen
v..

[gmg;
De lucht vol zoete liedren kin g,
Die smolten samen tot een lied.
Ei •• 7
t was een wonderlied,
Dat ik steeds gedenken zal
Van Aurora boven, boven,
Van Aurora bovenal
De dauw lag neer als diamant
Op 't vloeiend smalt van elke plant.
Ik stoeide door t beneschte land.
7
Eija, t was een wonderland,
Dat

steeds gedenken zal,

Van Aurora boven, boven,
Van Aurora bovenal I

Lei
vb%

lieikelt16
44.
4.:46466666166&1166.4eAtert
44
14 Een zilvren klokje idepte vroom I
14
14 Toen zag ik in een zonnedroom
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44 De slanke beelten' is van een boom.
•4
44
44
4
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t

Eija, 7 was een wonderboom,
Dien ik steeds g edenken zal,
Van Aurora boven, boven,
Van Aurora bovenal I

Mi stond er als met goud bespat ;
Entoeikschuralt,
Begroette mij een wuivend blad.
7
ija,
j t was een wonderblad,

14Dat
4 ik steeds

1
4

gedenken zal,

Van Aurora boven, boven,
Van Aurora bovenal I

En 't blad dat daar to wuiven kin g,
't als h errn
' nerin
s g.
4i Ik1kplukte
7 1
zag het aan, en t droe

Al,

14
44
4A

g een spreuk,

7

Eija, t was een wondersp reuk,

AN

Die ik steeds gedenken zal

11

cc Eert uw ouders boven, boven,

114

Eert uw ouders bovenal I *
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FRISCH OP
.
men. op, wanneer de zonne daa gt
En 't al ontwaken doet ;
Ze giet kaar gulden Leven
11
En geeft ons vuur
't bloect.
De vogel zingt, de klokke
Frisch op, we zijn er
Het werken adelt, wie dat wil ?
Die werke zooals wij
Frisch op, elkeen in de oo gen zien,
En fier den kop onloo g
Dat is bet kenmerk van den man,
Die nooit bedroog of Log.
waar dwang geschiedt, waar onrecht

Frisch op, we zijn er bij I

[drukt,
De zwakken kelpen, wie dat wil ?
Die kelpe zooals wij !
•

4%6
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ri sen. op, warmeer de jarenlast
Den rug tot buigen dwong.
zoolang als ons het leven lust,
Bliift ook ons harte Jong.
.
Gezond van geest, en Sul van zm
Frischop,wezjnb
Het leven lengen, wie dat wil ?
Die leve zooalswig

O

103

r8)

meedt bet ijzer, wijl het gloeit ;

g, onvermoeid,Slatheduci
Tot er zuiver staal uit groeit.
Ronk, ronk

Daar sprankelt vonk op vonk
&heir vroegtijdig
verstand
Tot er geestdrift in ontbrandt,
Als het jong nog is clan kan
zonder faal, het worde staal,
Staal, staal I
Daar bliksemt straal op straall
IJzer ongestaald verroest.

Stalen kop bkift onverwoest,
Hoe Inj
ook weren moest.
Door haat en kwaad, uw we gen
Slaat, shad
[slaat
Daar scluttert daad op (Lad I

104
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KLEINE DADEN
aat ons niets verdrin gen
7t

Weze nog zoo mm ;

Vele groote Bingen
Hebben klein be gin.
Zie het blonde koren,
Dat to bloeien staad
7

t

T

een zee geboren

Uit wat nietig zaad.
Stofjes vormen de aarde
Droppets oceaan,
O ok ons eigen waarde
Vangt met weini g aan.
Kleine lieve daden
Wezen clit begin ;

.Zijn
goede =den
V oor gevoel en mi
. .

^

t

r.

[83

goon Elsjen en moeder
Die zaten bijeen ;
Geen dacht er aan scheiden ;
Een wolkje verscheen.
•

Plots zuchtte het me i s j e
En zag daar omhoog
Hoe eenzaam en verder
1
7
.
1
Steeds t wolkj e o ewoog.
De moeder

die

7

t merkte

Gevoelde zoo 'n pijn ;
zij &At dat haar meisje

Als 't wolkje zou zijn.
&boon Elsje begreep het
Wat moeder verdroot ;
g in haar armen Zijvlo
En schaamde zich rood.
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Het was maar een wolkje
Dat spoedig verdween.
Schoon Elsjen en moeder
Die zaten bijeen.
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DE BRONNE

oor het boschi e
Loopt een bronne
Spelend tusschen
Struikgewas,
Ruischt en ritselt,
Ron, ron, ronne,
Of ze rummer
Moede was.
Spiegelt zij het
Goud der tonne
Of het zilver
Van de maan,
Immer volgt ze,
Ron, ron, ronne,
Bbi to moecie
Hare baan.

were ik keitj es
In de bronne,
Dat ze spat en
Tr

•

•

rngt een
_a_i
Streven blijft ze,
Ron ron, ronne,
in
Naar kaar
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VAN M_OEDER
k boor den kernel noemen

KIVA
'

Een wonderzoeten naam.

t 4iin honderd schoone Bingen
In eenen gabn to zaam

Den

zoeten naam van moecler I

1k zie den kernel mor gens
In eenen perel staan,
Een wereld van gevoelens
Bewegen in een traan
Een droeven traan van moecier I
voel des kernels vreu gde
Bij eenen zonnedag,

Een

weelde voor de ziele

Ontbioeien in een lack

Den

•tg
110

lieven lack van moeder
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EEN VRI END ENHART

at ik me hier op aarde,
Als zeldzaam wenschen zou
Als een bezit van waarde
Een hart in hou en trouw
Wanneer de stormen taken,
De kernel gansch verzwart,
Wat kan tot zoetheid maken
De bittre smart ?
een vriendenhard
Gelijk een bloem verslensen,
De kans verkeeren kan.
Wie rekent op de menschen
Is een verloren man.
zij doen of ze u niet kenden
Zoodra u 't lot benart.
Wat beurt u uit de ellenden
Van smaad en smart ?
Aileen, een vriendenhard

•

• •
111

Ik MIA den vriend gedenken
En reken ook op hem
Gedraag me naar de wenken
Der vriendschap ware stem.

Dan mag de Laster knagen
Met slagen nog zoo hard ;

Wij deelen en wij dragen
De vreugd en smart
Met een, een vriendenhart 1
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le

s bet
et leven een beproevn
i g,

tl 1 Komt na regen zonnesclujn,

Tegen 7 t raken van bedroevin
.g

•

gewapend zijn. Wilksted
7

k W;1 daarom niet zitten kniezen

Om bet kwaad dat mij geschiedt ;

Waar to deelen yak of kiezen,
Doen alleen wat plicht gebiedt.
7

k "Wil een open barte hebben

Voor wat schoon is, onverdeeld,

-4

En 7t bevrij den waar de webben
Van den nij d het sours verheelt.
k Wil de menschen niet vervelen

7

mijnin meigen wee en ach,

Maar wat zonne laten spelen,
Spijts gedruktheid, uit mijn lack.
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rbeid is 't gebed der claad
Wekt tot zelfvertrouwen.
Wakker j ongens, duchtig slaat
Handen uit de mouwen!
Werken j ongens, vroeg en hat !
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riltrip

44
aarom zouden wij met blijcle,
1
44
ITAtT
t _Leven gaan.
Welgemutst door
414
7

14
1

4

Met den lack is weer te winnen
Dan met idach ten uit te spinnen,
m
En de vreugd ten alien tijde
Wst
beste zden aan.
ij de ij
e
Is er tot misnoegcleid reden
Denkt, bet kon veel er ger zijn.
Als er zon is in de zin
. nen,
Komt er ook gezond keid bni nen

l

En de vreugd is tot op heden

iA
41

Nog de beste medecijn.

43

Laat ons doen wat onze handen

9

Kunnen doen, de goede daad.

il
Ni

1

• en
Lustig eene taak beginn
Is het werk om 't werk beminnen

En

de vreugd is de offerand
♦

Die de vlijt ontbranden hat.
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DE STORM
oefl De wind be gmt to blazen,

Kin dren Last u onder dak.
7t

Zal gaan bijzen, barsten, razen,
Klettren, spettren, krik en krak

zoefl Een vuurslang silt naar onder,
Scheurt de wolk bij elken slag ;

Rommlend, grommlend colt de donder,
Blik.sems llitsen, zig en zap
Roefl Nu g aan de sluizen open,
7t

Hemelwater komt van pas.

Hoort

bet gudsen, klutsen, loopen,

Geul en Boot in, klis en klas
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44 DE MOLEN EN DE WIND
44
De Wind :
44
,4 1
olen met uw vlugge vlerken,
I ha
AN

14

44
N

11

>rr

Die gij zwieren laat en werken
Dat er uwe ziel van zucht,
Usvu-u-u.ucht I
Meent ge mij to kunnen stuiten,
Zu, 7k ben weg en laat u fluiten

4,
41
AN

N4

44
44

Met uw vlerken in de lucht,
IT-upwwu-ue lit I
De Molen

44
14
14

Wind, gij zegt dit voor de grappe,

41
4

Naar de richtin
. g uwer Audit,

4
14
44
1

44
14

1

Want ik zet toch mijne kappe
IJ -u-u-u-tichtl.

Laat ge mij Been asem halen,
Wel, dit helpt me 't koren malen,
WO ik zweet en zwoe g en zucht,
U-u-u-u-uchtl.
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RUZIE
a 1

uffrouw 1(ollebloeme,

) Wa„chiint
g j

gij

over stuur,

Om 't met zijn naam to noemen
GI) ziet zoo rood als vuur ? >>.
Wel een woord alhier en een

woord

[alclaar,
7
t

Ging over t slecht seizoen van
['t jaar 1

Ge weet,

Wil

ik lijk het Koren

in de zonne Haan

De Beet tot over de ooren
In regenmodder staani
En een woord alder en een woord
[aldaar,
7t

Ging over

slecht seizoen van
jaar

118

000

7

o Dag, j unrouw, k ga t u wensc ^ en,
7
e over t weer
zo'nru
Gebeurt ook Imi de menschen,
Voor wat?... dat weet ons lieer
En een woord alkier en een woord
[aldaar,

DIN EN DAAN
in en Daan
in
en Daan
Die zaten aan
Die
zaten aan
De peren Li den pachter ;
De peren bij den pachter ;
Bij 't minst gerucht
Bii
't minst gerucht
Nam Daan de vlucht
Nam Daan de vluckt
En Dm
liep er achter.
En Dm
'' aa liep
er adder.
]

Folcs de kond
Die zou terstond
Hun leeren peren pakken.
Maar Dm en Daan
Die rum
. den baan
Met klikken en met klakken.
7

I s wel besteed
T

t

Zei Din vol7 zweet
1
loopen.
Enangst
angst van t ctanig
En
van
7t
danig
loopen.
T
t TIs waar, zei Daan
t I s waar, zei Daan
Wij gaan voortaan
Wij
gaan voortaan
Maar Lever peren koopen.
Maar
Bever peren koopen.
7

120

ER WAS NE KEER
was ne keer, ik weet niet waar,
. en een ooievaar...
Een meermin
De meermin vroeg den ooievaar
Of haar dragen wou?
Hij stemde toe en vloo g met haar
zip nest in op een schouw.
.1
Er was ne keer, weet niet waar,
Een meermin en een ooievaar...
Achy vaartj e, kloeg zij, ooievaar,
De rook verpest me, wee 1
Ik keb er 't land aan, draag mij maar
Weer Bever naar de zee 1
cc

Er was ne keer, ik weet niet waar,
Een meermin en een ooievaar...

Elk in zijn midden, riep ze Lar y
j nederdook,
Alerzi
MAJ past de frissche schommelbaar,
En gij verkiest den rook 1.
Er was ne keer, ik weet niet waar,
Een meermin en een ooievaar...
41,1 .4T>

001 %
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ustig op den waterspie gel
vlot de 'eke wonderschoon.
Waarom draagt gij lieve bloeme,
,

••

cc Ziet gij op den waterspie gel,

Hoe de zwane zwieri g glijdt,
En me komt gezelschap Louden,

En ik wil mijn dank betoonen
Met als kij zoo blank to zijn.
7

S

Nachts begroeten mij de stralen

Van de zilverblanke mean

En die maken mij no g witter
Dan de zuiver witte zwaan I

177

OP HET WATER
p het water, blauw beschenen,
Varen wij in zoet genucht ;
Varen wij en slaan meteenen
Onze geestdrift door de lucht.
.
zwe
Zi
e aen zwaan plechtstatr g sctrurven
Met zijn sneeuwwit vederdons.
Voel het windje vriendlijk wuiven,
Streelend, spelend over ons 1
4A
Zie der lelies zacht gewemel;
7t

414

44
14
44
44
44

zijn als lekes op een vla g,

Neen, als starren in een kernel,
Neergedaald in vollen Jag !

44
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WAND ELEN
e heerlik voor hem die t natuur-

[schoon bemint
Door 't bergwoud te wandlen naar boven ;
De longen gaan open, de ziele begin"
Te Leven, te lieven, te loven I
•• •
De zonne wat toont zij Ler meesterlik werk
Al wevend haar goud in de boomen,
Die zwij gen en bidden als in eene kerk
Met wierook gevuld en aromen.
Ei 1 Luistert, daar rinkelt een zilver geluid
In 't plechtig geruisch van gebeden ;
Er springt voor uw voeten een bronneken
[uit,
Het springt en bet kringt naar beneden.
0 groeiende tempel, vol purper en goud,
•• i
Vol schoonkeid
iedere schrede,
7 1
t heerlike woud
0 zonne 0, bronne,
wat ademt gij vriiheid en vrede !

AiLaiimm

IN HET WOUD

erre van het stads gewemel,

D at den mensch gevangen koudt,
Biedt de scheppin g ons een kernel
In bet eenzaam stille woud.

Door

den zuilengang der boomen

Gaat de vrede, zweeft de rust L..

Daar te wandlen, dam- te droomen,
Welke vreugde, welke lust !

4
woud, o woud, die allentwe gen
Schoonbeid over ons ontvouwt,
Wees gegroet om uwen zegen,
woud, o woud, o eenzaam woud

6

*r•
Luistert naar de zachte tale
Als de bron keur zilver giet,
Of van meester nachtegale
In een streelend minnelied.
v

Stemmen die het hart vervromen
In die vrede, in die rust!...

Daar te wandlen, char te droomen
Welke vreu gcle, welke lust!
Woud, o woud, die allentwe gen
Goedheid over ons ontvouwt,
Wees gegroet om uwen ze gen,
Woud, o woud, o eenzaam woud

•
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DE ECHO
oen kwam.
•

een bosch gegaan,

Hali, halo, halo,
•

stemma hoorde

wederslaan,

Hali, halo, halo I
Het klonk alkier, het klonk aldaar,
zou de wakkre kerel daar

Zijn kunsti e niet verleeren ?
Leemren I
Waarachtig, wat keeft die verstand,
Hali, halo, halo,
Waar zijt ge vriend,kom reik me uw hand,
Hali, halo, halo I
1k ben nog jong en leere graag ;
Wat is uw antwoord op mijn vraa g
Welkotizabvn?
Lemven I

Ja, leeren leven, t is al goed,
Hali, halo, halo !
Maar zeg me hoe ik leven moet
Hall, halo, halo !
p
1

Hier is een we g en daar nog een,
Waar brengt mij elk van beiden been ?
Kom antwoord naar believen ?
Liemven 1
Al lievend door het leven gaan,
Hali, halo, halo !

D at zal ik leeren zachtjes aan
Hall, halo, halo I.

Doc h

hier is goed en daar is kwaad

En als me t noodlot nederslaat,
Hoe vind ik nog verblij den ?
Li ...den 1.
Ook lijden leer 1, lieve vrtencl,
Hali, halo, halo 1.
Wordt claar mij n leven mee gediend,
Hali, halo, halo
volg uw raad zoolang ik leef,
En zoo er nog lets overbleef,
1k wd 't u ook beloven ?
Lomven.

• o•

Or

HET LIED DER BOOMEN

4
\\

anneer ik door mijn Vlaandren ga

•
•

0

Ontmoet ik vele boomers;
7 fr-7
t

Lwijn vrienden zonder wederga

Die

. gen, droomen.
geuren, mil

Zie hoe de slanke popel
Hij slaat Been wijiken over;

Zie hoe de viler zip kracht verspilt,
A1 torsend 't zware loover.

Aanschouw der Linde bladerkroon,
zoo kunstig fijn van snede ;
Verbeeldt zij niet de lieve woon
Van zoet geluk en vrede I
Zie op den hagedoorn zijn struik
IN witte bloesems pralen;
T
/
.
.1
.
In t najaar zal die sneeuwen pruilt
Veranderen in koralen.
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Aanschouw den berk met zijden kleed,
staat er
En finds den wilg,
Vol gouden katjes en gereed
Te buigen over 't water.
Zie beuk en den, en op het puin,
Wie rouwt er om bet Leven
y
.
t Is de olmenboom met 13reede krum
Op hoogen stam verkeven.
En els en esch...1 Wou in mijn lied
De boomen al vermelden
Met hen die mij de boomgaard biedt,
Als zooveel kloeke helden.
.Ta, kelden zijn 't aan wie
retk,
hert vol liefde en blijheid.
Maar roem bet luidst den geren
Dien troop van trots en vrijkeid

zoo laat gel in eigen beeld en klank,
mij Romen,
Uw zegen tot mij
Bij windgesuis en vooglenzan g
g oddelijke boomen

3
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VAN DEN ZOMER
44
44
4
!ij willen van den Kerel zin gen,
k& Den Zomer met zijn vlammen.[zwaard.
Hij zal den Winter dwingen
Voor goed to Auden gaan in de aard,
Waar onder steen en ber gen
De dwergen hem tergen
H eisa, heisa, Lee I
Wij zingen van den Zomer,
En binden tot hij weer verj aart.
Heisa, heisa, bee
Wij zingen van den Zomer,
Wie zingt er met ?
De Zomer kwam ; hij was de meester
En deed alom de boeien los.

"4.
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Van boom tot struik en keester,
Het groeit en bloeit in veld en bosch.
zijn zwaard van tooverroede,

Al ' t goede ten

goede,

Dat zingt en springt met blijden blos.
Heisa, heisa, bee I
Wij zingen van den Zomer,
Heisa, keisa, bee I
•

•
6

Wij zingen van den Zomer,
Wie zingt er mee ?
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AAN HET ZEESTRAND

44
41
44
44
144

t wangen, handen, voeten bru .
gebrand, Dor'tznevu
langsbeen het duin
zoo stoeien
Of woelen in het zand.

44
14

41
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Wij kebben schoppen, netten mee
En korven ; zie eens aan
Hoevele schatten van de zee
wij hebben op gedaan 1
Wel duizend schelpen zijn er al
En. keien en ook wier -;
Zoolang de vangst vergrooten zal
Vergroot ook ons plezier.
'
Het is bier zoo almacktig rum
Er komt Been einden aan ;
Debarenkomenspe lsch etsaw

44
44
14

.

Op onze voeten slaan.
Op, makkers, vlucht een wiji den schi
Den broozen schijn der stee.
' ciren zijn
En laat ons blijde km
In 7 t spel van zon en zee!
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DE ZEEMAN

cvg
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1ID
1 le zeeman
. h d is.t
n.
pe
eenakk
w re malt
ve el
wanneer bet weer op woeli g staat,
••
Dan kan
vreugde rapen.

Hoke, hobo I
Het zed in top!
De zware zee, bet ziedend sop
Heeft hem tot held geschapen.
••
De landrat, bij ern warmen haard,
Wat kent hij van bet Leven
Een regenvlaag maakt hem vervaard,
Een bliksem doet kern beven.
Hod, holio I
De zeeman mint
zijn lot, wanneer de zee, de wind
Hem met gevaar omgeven.

134
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Al stone het vaartui g op vergaan,
Als men dat staan mag heeten,
Zie hem bij roer, aan stuk geslaan,
Koelbloedig neergezeten.
Hod, Iloilo 1
Een pijp gestopt I
Dat hij het stormweer heeft geldopt
Is kij bijna vergeten

•
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DE MOLEN

ie 'pude, met min paterskap
En miner] grauwen Lel,
Is oud van jaren
j
toch nog knap
Bi• 7 i
.•
. ,
i t doen van =men se'.
h

Windj e, windi e Maas hem tegen

hlaas hem tegen
OfInj staakt het werk,
Of
staakt het werk,
g
Hebt
ij
kern
aan gang gekregen,
Heht gij hem aan
gang gekregen,
0, clan is
sterk
0, can is hij sterk !1
Windje, windie

Twee paar armen
zwieren, zwaaien.
Zwieren,
zwaalen.
Welk een
een raar
raar vertoo
vertoog,
Welk
g,
Eens naar boven,
Eens naar
boven,

Weer naar onder,

Weer naar oncler,
Dan terug onloog
Dan tents
omhoog !

136
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Hoor Item knersen
Op zijn tanden,
Wij1 hij koren maalt.
Hij verplettert,
Bijt dat ld.ettert
En lui zegepraalt
••
Die oude keeft zijn werk gedaan. :
Twee armen hangen
Twee steken uit of de maan
AI droo.mend given wil.
Windje, windje last hem droomen
spec! nu in het riet,
Morgen moor ge zin.
. gen komen,
Dat kij wakker scluet I

HE_M_ELDAUW
1 iin den vroegen,
es morgends
Hoe blonken al de planten,
Alsof ze paarlen droe gen
En diamanten.
dwergjes,
vOOr
't onduiken,
DeDe
clwergj
es, v6or
't ontluiken,
Doorkepen
kanten
D oorliepen
allealle
kanten
goten
hunne
kruiken
EnEn
goten
kunne
kruilen
planten.
OpOp
allealle
planten.
dauw
was
bronne
DeDe
dauw
was
alsals
eeneen
bronne
Vanweelde
weelde
neergezegen.
Van
neergezeg
en.
Dan
viel
zonne
Dan
vie!
er er
uituitde de
zonne
gouden
regen.
Een
Een
gouden
regen.
planten
menschen
AlsAh
planten
mi nzip
de de
menschen
Den
levensnacht
ontstegen.
Den
levensnacht
ontste
gen.
wachten
naar,
wenschen
Zeze
wachten
naar,
ze ze
wenschen
mdden
zegen.
EenEen
mdclen
zegen.
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En Jan verscluint de vrouwe
Met balsem allerhande.

4
441

141

ze schenkt in ramp en rouwe
Haar hart te pande.
Gelijk de kernel dauwe,
Het goud der zonne brande,
Schenk uwe zoetheid vrouwe,
Ah offerande

VAN LEN PLANTJE
1e bract U tot stand ?

4.-

Wee Ik v, zei bet zaadj en,
e Ik kroop door een gaatj en
Van 't vruchtbare land. v
Wie heeft U bemired ?
e Ik v, zei de regen,
••
Ik gaf het =in zegen
En 't groeide gezwind. v
Wie keeft U gestreeld ?
e

' djen,
v, zei het win
als een kindj en

e

Er merle gespeeld. v
Wie kleurde U zoo schoon ?
e Ik v, zei de strale,

r

e G at

t groen aan de stalen

E n 't blauw aan de kroon. v

AILak
A, JAL At, .tik,

Wie keeft er uw ziel ?
1.
Ik zei het linnen,
c 1k krin ze bij 7 t spinners
Op tanden en wiel.

Wie keeft er U lief?
1k v, zei de mensdi, 1.1
c Het plantje, dat wensch ik
Als 't boogste gerief.
Wie leert mij uw La ?
Ik Dy zei de wereld :
c Met glorie ompereld,
Het vlas is zijn naam 1 1)
1,9
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JELLEKEN LEEFT NOG

SS

ie kent er Toet-Ankh-Amon niet,
Vijf duizend jaren gemummied,
i

a
S

Met in min and wat gerstegraan

Wik

Gij meent bet mede flood gegaan I
G••
meent, maar meenen is bedro g ;
Want Jelleken, Jelleken leeft no g, nog !

•

Gebalsemd lij k des Farao's
Doch niet het graan was levenloos ;
Tz-

t .a.reeg in den grond een graf voortaan.
Gig) meent nu is het flood gegaan I

S

Gij meent, maar meenen is bedro g
g,WantJelk, fno nog
7

Het schoot onloog naar t zongeweld
6

En schlep weldra een kalmenveld ;
•

Toen kwam de zeis bet nederslaan I
•

meent nu is het flood gegaan!
Gij meent, maar meenen is Ledro g;
WantJelk,
heft nog, nog
! )1
).>)

.mt
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Het werd gebonden en geschoofd,

Gedorscht met vlegels op het hoofd,
Gewand en op den eest gebraan.

\,

meent nu is het dood gegaan
Gii meent, maar meenen is bedrog
Want Jelleken, Jelleken leeft nog, nog !
. g volgcle de ander op
De een foltrin
1

Gegist, gemout in t =Wend. sop,
Het moest de beksenproef doorstaan.
Gij meent nu is bet dood gegaani.
.
vrij meent, maar meenen bedrog;
Want Jelleken, Jelleken leeft nog, nog !
Het sop gekoeld, gekleurd, seklaarcl,
In clonkre vaten opbewaard,

Kreeg lucht noch lickt van zon of maan.
Gij meent nu is bet flood gegaan I
Gij meent, maar meenen is bedrog ;
Want Jelleken, Jelleken leeft no g, nog !

IS 41•P v s

40,
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Het leeft, het leeft tot ons plezier
In 't schoon gezonde gerstenbier.
zijn geest voelt ge in u overgaan,
Spreekt gij bet glas gematigd aan.
Zoo bleek zijn (Lod maar zinsbedrog,
Want Jelleken, Jelleken leeft nog, nos

®A 11111k
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4 k min het lied van btoemen
Van vliet en nachte gaal ;

•

Dockslechtsuwna mtonoemen

Kim
' kt

. endmaal.
schooner duiz

Al stem ik mee die zang en,

H o evele zijn er niet?
0 moeder, goede moeder,
Naar U gaat mij n verlangen,
Mijn schoonste lied 1
Ik merk op mine wegen
Wel menig goede ziel ;
Doch gij, ge zijt een zegen,
Die uit den hemel viel.
En langs de levens gangen,
Op zoek naar eeni g Joel,
0 moeder, goede moeder,

Naar

U gaat mijn verlangen.
Mijn reinst gevoel I
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Ik word van U gescheiden
Door ' t noodlot vroeg of laat.
Waar ook mijn stappen leiden,
Gig bliift mijn toeverlaat.
Geen kan er U vervangen,
Flii weze nog zoo zacht,
0 moeder, goede moeder,
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OUD MOEDERTJE
ij het vallen van den avond
Zat een oudien aan de deur.
Buiten was bet frisch en lavend
Door de Licht vol bloemengeur.
En een Islokje, din, din, don,
Jen van de zonl
Klonk bij 7 t I...

Moedertje, zoo sprak een meisje,
Gij zijt oud, dock welgezind;
Kom, verklaar me dat een reisje,
wat leeren, sprak het kind.
En een idokje, din, din, don,
Klonk bij dalen van de zon I

44

t

Kindje, gij zoo Jon g van jaren,
Immer vroolijk bkift ge en sterk ;
wilt g e ook uw gezondkeid sparen
MO den wellust, min het werk.
En een Idoki e, din, din, don,
Klonk bij dalen van de zon
'W'
P'' 191'11;IWP I I 7714171V41 9 CI 71 I I PWIIPPY110"1 VirTRI r
I47
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Schoone vruchten zult gij plukken,
Als gij vroeg het onkruid wiedt.
Leer voor God het hoofd te bukken,
Dan betreurt ge uw leven niet.
En een klokje, din, din, don,
Klonk bij dalen van de zon

;11
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HET GEWETEN

44
44
4
44
44
44
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anneer de avond,
Zadit begravend,
t Vurig leven bluscht ;
drooraen
Laat
Mijwaarts komen
rust.
Eer

Deze
14
4144
14
44
44

1

44144
44
44
44
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meten
Mijn geweten;
Peden mijn gedrag.
Gansch mijn leven
lagt beschreven
Van den das.
Hoort mijn bede
c zoo 7 k misdede,
Was 't niet onbewust ?
Weest genadig,
Zendt milddadig,
Mij de rust!
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Want ik schenkel
Wat mij krenke,
Zell' aan elk sena,
Eer tot morgen
zonder zorgen
Rusten ga s
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DAAR RIJST
1
11-1)
1 A aar rijst boven 't Lover de toren
[der kerk,
Er rond list een dorpken nu vredig atm
t werk ,
Ik weet er elk. waterken, wegeitje en woon ;

r

,/,

EnvmdtbijeourshLvnz
{schoon.
• j het even gewerd,
Het huisie waarin mi.
I
Vergeet ik niet, t list me zoo dicht aan
[het belt ;
En verder de menschen, alwie ik. ontmoet,
ze scbijnen mij alien van 't eigenste bloed.
0, ben mijn dorpken zoo trouw, zoo
[verldeefd,
De bron is 't der liefde die mij nooit be geeft,
. enden harten aan mi jne verwant
Die duiz
En streeft tot aan t uiterste hoek je van
t land.
4,5* Air 4110
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DAAR IS AWN LAND

Zingend met blijden zin ;

Reeds als een kinclj e teer,
Kreeg ik er les en leer
Voor 't J ong verstand.

Later, 0, weet ik veel,
Wij d bet aan u gebeel
t Valle sleckts u ten Jed,
Mijn vaderland

1 ST

Wanclelt de zoete mei
Over de groene
t Geurt
kant
Noodist ze niet de jeugd
Minnencl tot ziels geneugt
01 Gij mijn hoogste vreugd,
Mijn vacleAand
'

Hoe ik u ook bekijk,
1. Vinci u zoo rein, zoo rijk,
Vol pracht beplant.
11 Vlecht U een bloemenkroon,
Roep uit in jubeltoon
Scloonzijt
wonderschoon
Mijn vaderlancl
7

7

1-;

t Is het zaad gestort

7

T

t Is de trouwe

wacht

Als de vij and naakt.
't Wekt tot cleu gd en daad
Waar 't zijn stralen schiet ;
't Is een f.ink soldaat
leder Led, het lied 1.

1

41t
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LIED VAN DEN BEIAARD
e
I.

I

een reus verrijst ki
j Lax,
T

In weer en wind en noodgevaar,
rinds heugelijke tijden.
Wie kent hem niet ?
Hij !picky gebiech

Of noopt door • menig feestkik lied
De kindren tot verblijden.

0, feller j aagt ons j eugdig bloed,
Wanneer zijn lied een heldenstoet
Voor onze zinnen toovert.
Dan spreekt in ons
Li n edel brons
44

Van mannenmoed, hi 't strij dgebons,

Die reckt en roem verovert.

441
A

0, zanger laat uw klokken slaan ;

44

44

44
4
44

Wijluistren a ruw ijsverma n,
Wat onraad moge dreigen.
Wij staan clan trots
Der vreemden bots
zoo fier als

gij, g elijk een rots ;
gen

elw
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M IJNE TAAL
taal

gij, die (le krone spant,

0, lieve taal van moeder,
Alwie u spreekt door heel het land
Vereenigt gij in eenen band,
Ah zuster en als broecler I
0, taal gij, die de krone spant
Is 't waar dat men uw eer benijci ?

Ik

kan het niet gelooven.

Pat eigen yolk zelfs u bestri idt ?
Ach, neen 1k ben u toe gewijd,
U voer ik altijd boven.
Is 't waar dat men uw eer benijcit ?
0, taal, waarin men moeder ze st,
Mij

als niet eene,

Die in =i n mond de woorden le st,
Uit harte vloeiend, rein en recht,
Geen andre min ik, Beene

. men moeder zest!
0, taal, waann

1K WIL MIJN LAND
BEMINNEN

11R

k wd het land beminnen,
Dat tans, door vrede en v iit,

. en
Nos wondren weet to winn
en ta
Als aen oudij
.

••
Waar myverheid in t verre

Een

nieuwen uitweg vond;

Waar kunst gelijk een sterre

Straalt over 't wereldrond,
Ik wil mijn land beminnen
Tot mijnen laatsten stond,
wil mijn land beminnen
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EENDRACHT IS MACHT

t

er

ar iii: bet Licht ontving
in land.

Groot was het, niet gering,
7
Toen het aan t strijden
j
ging,
Onder de zegening
Eendrachtism1
Waar men een broeder groet
In elken menscli,
Daar is het kedigst goed,
Dat ieder, voet voor voet,
Onder de leus belioedt
Eendracht is macht !
Het zij in vreu gd of rouw,
Mijn vaderland
Blijf ik in hou en trouw,
"W at ook gebeuren zou,
Met hand en tand getrouw :
Eendraclit is maclid
0.10.
4
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HEIL 'T VADERLAND
Vaderland
Dat het moge bewaren
De vriikeid, de vreugd,
Buiten alle gevaren,
In daadkracht en deu gd I
Dat het leve door han.del,
In goedheid en Kunst ;
Steeds de we gen bewandel
Van grootheid en kunst"!
Heil I Heil! Vaderland I
Heil Vaderland I
Om de stroomen, de steden,
zoo schitterend schoon ;
Om het roemrijk verleden,
zijn scluld en zijn kroon ;
Om de velden, de wouden
Met geuren bevracht,
0, het blijve behouden
In eendracht en macht
Heil 1. Heil I 't Vaderland

EIGEN HAARD
een zoeter plekjen bier op aard.
Dan waar, als vrienden,
De leclen van denzelfden Lard
Elkander vinclen.
7
Men deelt er s levens vreugd en smart
En lessen die den geest en 't kart

G ewij- clmin
Daar streeft het zaad als made p

Tot hoogre doelen
De liefde tot het vacierlanci,

Het samenvoelen.
De plicht die ons ter bane zet

waar vree en hroedermin tot wet
Get:Lid zijn
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DE EIK

ie staat met vasten voet gevest

Naar Noord en Zuid, naar Oost en
Gaan zijne blikken rond. [West
Beschermend troont kij fi.er en trotscli,

Het buigen ongewend ;
}Li /li st gelijk een stugge rots
Die s een gevaren kent.
Weet g ij zijn naam? Aanhoor den ell

Hij werpt hem juichend zelf
De wereld in, naar ons bereik
En 's kernels 'wog gewelf.
De storm die zijnen val bereidt
Breekt op zijn idoeken bouw.

Een eik om zijn standvasti glieid,
Een eik zij onze trouw I
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Me in harte draaft nog rapper

I 2

Harop I De zwaarden siddren.
Daar valt bet hoofd
Van Robbrecht, hoofd der riddren,
God zij geloofd

Nu

met gerust geweten
7

Naar t Illooster weer
Is niet mijn plicht gekweten

Naar recta en eer I *
En toen nit elken toren
De zege klonk ;
De Slag der Gulden Sporen

11A44
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11
44
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11

De vrijlieid schonk
Toen bad ill

stifle duister

Van 't kloostergraf,
De held die roem en luister
Aan Vlaandren gaf.
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AAN EEN VOLKSDICHTER

en mackti g clichter zong een lied :
••

4

e

•

1•1

Vilit

1

Er mi n nog brave neaen 1

W# #

to

v lg ••
mi n ieer op dit g ebie d,

.00

1k wil de kwacien vlieden.

Ik wil, als

met hart en hand,

Den rechten Mandel drijven
••
••
Om van mi n yolk, om van minland,
Een ware zoon te bliiven.
De goede dichter is niet weer
Doch mi ne liedren Leven
Die

voor ons tot les en leer,
Vol liefde keeft geschreven.

Ik voel me zoo aan hem verwant,
Die in mijn hart kon
••
••
Om van mi n yolk, om van min land,
Een ware zoon te bliiven I

:11 A:•11
• M Ali 1: •$1:

•

11
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Nupraalt bet beeld vollen glans
Van kern, uit 't yolk geboren,
van hem die 't met den moed eens mans,
Ten strijd wist aan te sporen.
•• jo eg

••
mijn boezem ook brand ; j

Hij wist mijn nek te stijven,
Om van mijn yolk, om van mijn land,
Een ware noon te blijvenl
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VLAANDEREN

•

zijn weiden als wiegencle zeeen,
• - Die groenen langs stroom en
••
[ver,
Hier
11. vredige clorpkens, dear steeen,rii
•
D ie
ripen met torens vol zwier.
t z,i3n welige velden en wouden,
Of vlakten der beide vol rust.
k wil in mijn harte behouden
Die sdloonheici, mijn oppersten lust.
7t

REFREIN

Voor Vlaanderen, Vlaanderen trine
Mijn harte vol geestclrift en vuur
Mijn land is het land van de stille,
De vreedzame, breede natuur!

66

Uit beelden en doeken en - zan gen,
Uit al wat een kunstenaar schlep,
Straalt gij als met toover omhangen,
zoo innig gevoeld en zoo diep.
Gij spiegelt den aard uwer kindren,
Gij vinch in kun werken u weer,
Hoe zou mijne liefde vermindren,
. en wil ik meer en meer!
U mum

REFREIN
Voor Vlaanderen, Vlaanderen trine
Miin Lite vol geestdrift en vuur
Niiin land is het land van de stille,
De vreedzame, breede natuur I
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DE SCHOONE SLAAPSTER
IN HET BOSCH
meisjea en Inapen

oel, oel
Welk een angstig voorgevoel
Drijft ons op de vlucht ?
Knapen

oell
Neemt geen acht op cut gerucht ;
Is'tdebochuilnzt?
Meisjes

Oel, oel, oel!
e e , de tooverkollen

Hollen,
Rollen
Op ons aan.
Gaan we vlug vandaan I

168

Meijes en
knapen
Meisjes
en knapen

ze komen.
Ze
komen.
Wee, wee,
wee, ons
ons an
an gst
gst
Wee,
om langst
langst
Van lan
langst
Van
gst om
Is groot
Is
groot
Tooverkollen
Tooverkollen

komen.
komen.
Neen,
neen, ons
ons van
vangst
gst
Neen, neen,
Van
om langst
langst
Van lang
langst
st om.
Is
groot 1
Is groot
Meisjes
mcisjea enenknapen
knapen

Oel,oe

oel
oel 1I

Tooverkollen
Tooverkollen

'Wie
deed ze
zeschrikken
Wie deed
sclirikken ??
Nu
Nu missen
missen ons
ons strikken
strikken
Hun
Hundoe]]
Joel!
A11.
Allen

Oel , oel,
oel, °el
oel!

meisjes
Neisjes en
enknapen
knapen
B uiten g evaar uiten gevaar.

K omt mee, komt mee,
De booze fee is Lat.!

.!:'
4 ;;1

Knapen

Fee

van nackt en cloister,

Die in klem en kluister,
Schoonslaapsterken

Immer

slapend houdt.
Meisj es

S choonslaapsterken

E ens vol lust en luister
Slaapt

7

1

I

t con k er woud.
(Ze vluchten).

bieisjes

woud,

en knapen.

somber woud,

Gelij k een gevang
Van steen en van hoot,
Hoelang nog, koelang
Verdrukt U de clwang
Van nackt en van nooci,
Van deernis en clood ?
Hoelang nog, hoelang
Ontwij kt U de drang
Naar groei en gezang,
Hoelang nog, hoelang ?
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Knapen

4N

Taj o, taj uit I

4

Welk tromp geluid,

1.4
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•

•

Welk leven allerwegenl.

'4N
NA

N
ili

Meisjes en Inapen
De prm s, de prm s, de zonneprins
Meibjes

Wees welkom, lang verwachte Prins1
Uw wandel bren gt al vreugd-gewm s,

41
44

Uw handel ziel en ze gen.
R ecitatief

4,4

Hoe trotsch draaft hij het nacktwoud
N4

44
414
14
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Met

breeden zin gesterkt door mm ;

zijn purpren mantel dekt zijn paard ;
Van vlammen vloeit zijn blinkend zwaarcl ;
Li n zieleklank is rein gezang,

;

Ontbinclend

alien tooverdwan g.

-17-44r—
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1 71

De Prins

ontwaken lentemaa gd,

7

k Heb de booze fee ver j aagd
Naar het nevellanci.
breng de zegen van de zon,

De liefde die den nacht verwon.
ij zijt lierboren, zin g mij nu na
Harba Lori fa, harba, harba, Lori fa
Harba Lori fa, karba Lori fa 1
Schoonslaapsterken

'k Ben kerboren ; 7k volg u nal
Diepe droomen vielen dra ;
7

t Leven stroomt,

.

ga en sta

In bet licht,
'74

Het zonnelicht„
Licht I
Knapen

Hei,

Schoonslaapsterken is wakker.
Zij volgt nu 7 t alien kant,
Den Zonneprins, haar makker,

Door gansch bet land!
•
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Meisies en

knapen

Waar zij verschijnen
Zijn bet festijnen
Voor bruid en bruide gom,
zangen en zoenen
hoover.festoenen,
Gejuicit en kloksebom.
Aleisje•

Dwergj es doorloopen
Lustig het land.
Zwing, zwang
Gieten bun kruik.en
Langs elken kant.
Zie I de dauw sclittert
Op elken plant,
zwing, zwang I
Als diamant

itO
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Knapen

Bronnekens breken,
Spartelen luid ;
Mondekens spreken
t Harteken uit ;

••
Blommekens Li ken,
iLf

Wenken in /t groen ;
i kens BromendL
Brengen ze een zoen.
Meisjes en inapen

Het windi e past en draagt alom
Den geur uit blad en blom.
Recitatief

Anemoontjes, bate kroontjes ;
.
eeij en van clalen, witte koralen

L 1

Boschidoki es, blauwe roki es,
Botterblommen, gulden kommen
Viooltj es, azuren vooltj es ;

Alle bloemen'een gansche stoet,
Roemen de lente met blijden groet

11
71
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Meisjea en Inapen

Hoe reppen de vleugelen
Hun snavels en vleugelen,
De lente ten dank.
Het kritselt en schettert,
Het wispelt en kwettert
In allerlei zang.
Het koekoekt en kwedelt
Het roekoert en vedelt.
'

T r
t Is feest, het is feest I

Gekweel en geleuter,

010

Gespeel en gekneute r,
Of t merelt of 't meest
Stemmen der natuur

Aileen de goeden koesteren zich in 't
[vuur,
Dat opent frisch het hart voor schoone
[der natuur.

diP

I 7 :4

Prins en Schoonslaapaterken

Houdt het hart als van een kind,
Dat seen wereldwee verslindt
Op den lan gen duur.
Eene moeder die IT mint
Voor U nimmer doof of blind,
Waar

immer troost

vindt,

Is zip de natuur
Slotkoor

][ii •
••
aar zij verse jnen
Zijn het festijnen.
Het groeit en bloeit aloml
••

i_deven

7

t 'even,
•

7

Loven wig t Leven.
Gegroet en willekom,
Lente
0 1 Lente
Leven, Leven en loven!
Gegroet en willekom,
Lente,
01 Lente.....

KINDER CANTATE

In cluinzand als bet zomer is
Jochij I hoe blij te spelen!
Het windje waait
En zingt zoo frisch
Om ons te streelen I

AIM

q0e OP %

OP% 4P111 ■

lib. 40P
177

Jongens

Hee ! Ziet ge daar die schepen met?
ze gaan en komen,
Verdwij nen gincis
In t wij d verscinet

Kom varen, klinkt bet,
Alover ons gebied.
niet meer scheiden
Het een van 't ander volk ;
Maar tot elkander Leiden
Langs once waterkolk.
Als sly ons driftig schuimen
Op uwe kusten hoort,
Dit leert U : « Kom verruimen,
Uw werkkrin g immer voort ;

17 8

wet nij verig =in uw handen,
Uw volk is taai en stug ;
Waarom Been nieuwe banden
Gelegd Tangs onzen rug ?
Dan zal uw naam vern•izen
En schittren als een ster,

141

En If vo1 eerbied prijzen
van heinde en ver.
De zee op ! Hee Korn varen,
Verruim uw bandelsveld I

Dit zingen IJ de Laren
Met ongestuim geweld.
Jongens

4
4 , De wateren der zee door de zonne gekust,
14 Zia slingrend om de aarde als de moeder
4
[van al ;

4

De wateren waarop Codes woord keett
[gerust,

1, givr 11r
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16

Die roemen de schepping in reuziggesdial.
Hun barnende baren verkonden het luid
Geen aat in de wereld, eendrachtig
vooruitl.
De barnende baren,
Die nimmer bedaren,
Die schuimen en schormen,
Al zingen of stormen,
Verkonden bet luid:
Vooruit I
DANS OP HET STRAND
Matrozen

Ohee, springt in de ronde
En geeft elkaar de hand ;
zoo 't alle meisjes konden
Van 't een naar 't ander land
Hopla, diga, diga I
Hopla, glint de karts I
Zoo 't alle meisj es konden,
De wereld was verbonden
In eenen rondedans.
Hopla I

•

...Valli

45666,..tekere

44
44
44
44
1A
44
44
44

114

■

v°

biatroos-meisje

Okee, springt in de ron.de
GI) manners van de zee ;
En gaat het nieuws verkonden
Van de een naar de andre ree.
Hopla, diga, cliga I
Hopla, hand in band 1.
zoo 't alle manners konden,
De wereld was verbonclen
In een groot broederland I

44
14
14
14
44
A
4
44
14
14
44
44

Hoplal
Afvarende matrozen

Ho hi 1 Hoiho 1 Hohi
Meisjes

Hoepla
De booten vliegen
••
Terwiy1 de golven wiegen

Hoepla
mor

NPP-b
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111*
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41,
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Jongens

Gegroet, gewiekte scliepen
.•
Ter wij cle zee, gegroet
Gij bergt in uwen hoezem
Der landen overvloed.
Gegroet
Matrozen

Ho

Illy h01110, hOhi
Meisjes
Zij varen

Met uitgestrekten vlo gel,
AL een vogel,
Door de baren.
Jongens

Zij varen

Met

stoomgetuig voor wieken
Al s fabriek en
Door de baren.
Samen

Zij varen
0

I 8 'I

:14

Tat

itcr %or

Matrozen

Varen wij ver van het land,
Ons brengen de win
. den,
De stem der bern.m
. den.
••

Varen wij ver van het land,
111

' den
brengen de win
. den,
De stem der bemin
Voor wie ons harte zoo vurig bran& I
Gebed

Ave Maria, moeder van God,
Gij die regeert op de baren,
Wees him barmhartig in Leven en lot;

Red hun uit alle gevaren.
Ave Maria
Grafia Plena,

Troost hen in de uur van het dreigend
Wil ze bewaren, [Sebrtus
. ,

lv4T ii

ze besparen,

reng hen behouden en weder te Lis!
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'or
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Vreemde schatten uit de landen
Over zee,
Vruchten, ertsen, allerhande
Brengt gij mee.
Schepen zijn de vlotte banden
bangs de kolk

Die omsnoeren alle stranden,
leder vo1k

Door alle weer en winden
Langskeen de waterbaan.
ze gaan,

Al grijnst de flood gedurig
Debravhldn.
ze pan!

184
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Attik

SLOTKOOR

Goecled het lot beware
U„ mannen kloek van aard,
Die zonder vrees nock vare
Ter wijcle zeeen vaart
Gij leert ons vredezangen,
Terwij1 gij welvaart sticht ;
Gij wekt in ons 't verlangen
Naar ruimer vergezickt
Goedked I

16,
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TERUGKOMST
TERUGKOMST
DER ZWALUWEN
ZWALUWEN
DER
Xindercantale
Xindercaniale
Knapen

verkonden
eildokies
Waak op met hart en hand,
De Winter is verzwonden,
7 1
De Lente komt in t land I
Meibies

Met het J ong ontkiemend Leven
Treecit de schoonbeid voor den ciao,
Die versteven
In den schoot der aarde la g.
Allen

Komt,
genooden
alien min
min genooden
Komt, wij
wij alien

Waar bet al ontbloeien mad.
mag.
Wenkt de
de zon,
zon, den
den nacht
nacht ontvloclen,
ontvloden,
Morgens niet de lenteboden
lenteboden
Met liaar
kaar roode
Met
mode
Zegevlag
Zegevlas ??

-

18
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1111t

zwaluwen

zwier, zwier,
Wij zijn kier
zwirre, zwirre, zwie,

tie, zie, zie
Knape

zie, zie, ze keeren weder
Uit het verre zwoel gewest.
Meisjes

Hoort, de zwaluwen hoe teeder
Tjirpen zij terwij1 ze neder
Stnjken in het oude nest.
Allen

ze brengen ons van overzee
De Lente mee 1
Knapen

Wat lacht de Boer hen te gen,
Als zag hij stuk voor stuk

4

Li n droomen door hun zegen
Gedegen
Tot geluk

414

V
1

87

zwaluwen

zwier, zwier,
Wij zijn bier 1.
zwirre, zwirre, zwie
zie, zie, zie I
meisj es
Hoort, de zwaluwen hoe teeder
Tjirpen zij terwiji ze neder
St/li ken in het aucle nest I
Oost, West, tb.uis best I
Knapen

Geboortegrond, geboortegrond
zoet als het moederhart,
Hoe klinkt uw naam in on.zen mond,
Geen plaats op heel het wereldrond

D at ons zoo dierbaar werd.
Meisjes

Geboprtegrond, geboortegrond
Zoet als bet moederhart

•

I

Allen

Gij ligt ons na en trekt ons aan ;
gebons

Gijwetonshar

INNT a ar wij ook molten gaan of staan.
Gij

••
zijt Het Land, bet ons 1
Zwaluwen

zie
Recitatief

De zwaluwen wenden
In sierb.jk bewees,
Hun lustige benden,
Onloos en omleeg.
Wie volgt er kun sporen

rdb.s en vlug,

ZOO g

Eens rondom den toren,

44

Dan been en terug ;
Of verder vervlu ggen
zij 't spel kunner vlucht
En zuivren van muggen
De suizende lucid!
, 407"
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Knapen
Jog

Zij hebben den toren
Hun wensch laten hooren.

fr.

Daar ruischt een gerucht?...
■tik cia

Klokken beginner' te slaan
Allen
:1tn:

4

Bim, born, barn, de klokken slaan.
Hunne bronzen tongen bonzen
••
Door het wii de ruim en plonzen

efr

iiute

Hun herboren klank inonze
Luisterende zielen neer
Bim, barn, born, de ld.okken slaan,
Ch ristus is weer op gestaan
En de vrome menschen gaan
Zich verdiepen in den Heer 1
•
Zang in de kerk : lieujes
Paschen, Paschen,
Hooggetij
••
t Leven van de banden vim

tb

1 90

14.4

1111440

Komt gestegen uit der eerde
zooals Christus wederkeerde,
Glanzend uit den sullen flood
Hallelujah. God is groot
Paschen, Paschen,
Hooggetij 1
Klokken klinken hemelblij.
zwegen are hronzen ton gen
Tot het wonder was voldon gen,
••
Thans verkonden zij den groet

is g oed1.
Hallelujah Godel
Paschen, Paschen,
Hooggetij
rt

' ters is voorbij,
Juk des Win

Oncler nieuwen zonneze gen,
Plant het zaad weldra gedegen,
Hier op aard een paradijs
Halleluj ah, God is wijs

191

Knapen

In meetloos gewiel,
zoo vrij als de ziel,
Is vriiheld bet licht van kun Leven
Naar hooger beschik
Richten zij onzen
Als kluisters der acrd ons begeven
Zwaluwen

zwirre,
el zwirre, zwie,
zie, zie, zie
meisjes
De zwaluwen komen en keeren
En schieten als pijlen zoo strak.
ze wiegen en vliegen en scheren
Glad over het watervlak 1
Knapen

••
zie de zwaluwen als pij len
Men
Over velden mijl aan
••
Bek sta bij en sterk van vlerk
Doen•• voort bun reuzenwerk.

1

eg et

1

616 el

4
Zwaluweri

14
44
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Zie, zie, zie I

Ten alien kanten
Warden zaaisels, boomen, planten
Van bet ongecliert bevrijd.
Heisa, hei met zon en regen
••
Gaat de groei nu z ij ne wegen
En tot vollen bloei gedijt
Natapen

Zij drijven en schrijven
In 't schitterend
De zucht hunner vriiheid
De vlucht hunner

En Moog in den kernel
Verdwijnt kun gewemel
Plots uit ons sezicht.

17.74
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SLOTICOOlt

Heil u, zwaluwen, silfieden
Ongetemd en onbeducht,
Nimfen van de vrije lucht,
Die wij onzen lofzan g bieden
Hoort ons aan in uwe Audit,
Bolen van de lentedagen
Hoort ons aan met welbekagen,

wij beminnen u zoo teer.
Heil u, hed u, lof en eer
Heil u, slanke
Nimmer kranke
Schoone vogels vol bedied,
voor uw lessen, voor uw lied,
voor uw refine levensleer.
Heil u,
u, lof en eer
wij beminnen u zoo teer,

Heil

u, lof en eer
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Bladveijzor

Vroeg Op. .
Het Vogeltje .
Mijn Broertje .
Mijn Popje .
Het Vliegske .
Tik, Tak, Tok .
De Sterretjes
Dokus .
In de Mei
Het Klokje
Het Eerste Schot
Rondedans
.
Tippe, Tappe, Top
De Vischjes
Nieuwjaar
.
Sinte Marten .
Koeken Bakken
Sint Niklaas
Sinterklaas
Sparen • .
jantie Loerentop
Kaatje .
De Tijd .
Het Kikkertje .
Prinsesje, Schoon Prinsesje
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De Trouwe Hond .
Avondpraatje .
Blauw, Blauw Bloempje
Tevree .
Klaas, Vaak
Gebed .
Douwdeine
Des Morgens
Ei 1 Zei 't Bloempje.
Doornroosje
Drie Meisjes
Loopliedeken
Pik•Nik .
Het Daget in den Oost
De Leeuwerk .
Het Bijtje
Naar Buiten
De Muschjes
Werkliedeke
Marieken .
Stella
Dans
Broertje .
Smidje Smee
De Regen
In de Straat
Vertelseltje
Avond .
Slapen gaan .
De Nachtegaal
Roze, Roze, Meie I
Lientje en Mientje
Ons Hofken
Kinderdeuntje
De Vriezeman .
Het Koninksken
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Mijn Land
.
Kerstliedeken .
Paschen .
Drie Koningen
De Koekoek
Blanke Droomen
Auroral .
Frisch Opt
.
Smeedt het Uzer
Kleine - Daden .
Schoon Elsje
De Bronne .
Van Moeder .
•
Een Vriendenhart .
Ik Wil .
Arbeid .
.
Blijleid
.
De Storm.
De Molen en de Wind
.
Ruzie
Din en Daan .
Er was ne Keer
De Waterlelie
•
Op het Water
.
Wandelen.
In het Woud
.
.
De Echo .
Het Lied der Boomen
Van den Zomer .
Aan het Zeestrand .
De Zeeman
De Molen
•
.
Hemeldauw
Van een Plantje .
Jelleken Leeft Nog .
Moeder

Air
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Oud Moedertje
Het Geweten .
Daar Rijst .
Daar is mijn Land .
Het Lied .
Lied van den Beiaard
.
Mijne Taal
1k wil mijn Land Beminnen
Eendracht is Macht
Heil 't Vaderland .
Eigen Haard .
De Eik .
Willem van Saeftingen
Aan een Volksdichter
.
Vlaanderen
De Schoone Slaapster in het
Aan Zee .
Terugkomst der Zwaluwen
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