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VOORBBRIGT .

HUIBERT en KLAARTJE

z?jn voor ons Publiek

reeds oude bekenden geworden .

Deze vertelliug

wend het eerst in de Aurora van 1$43 geplaatst,
daarna in de verzameling m?jner gedichten opgenomen, en door de Heeren
MAN,

~UHRI

en

KRUSE-

gezllustreerd met een aantal houtgravuren,

geteekend door

CRAAYVANGER,

afzonderl?jk uitgegeven .

bij herhaling

D?j hare eerste ver-

sch?jning teekende ik het volgende aan :

Dit

stukje is z?jne geboorte verschuldigd aan een
Oostfriesck r?jmpje, waarin eene soortgel?jke
vertelling voorkomt.

Het daarin behandelde on-

derwerp behaagde m?j aanstonds zdd, dat ik
mij eerst voornam daarvan eene vertaling of
vr?je navolging to beproeven ; maar char het

Iv

VOORBBK1GT .

verhaal voor ongel-ijk meerdere uitbreiding vatbaar was, en eene veel r?jker sto, Bring toeliet,
besloot ik eindelijk het Thema to behouden, maar
voorts met eene gelaeele

verandering van

vers-

maat en in/deeding, lief op mijne wijze nit to
werken ." - Dat ik hierin niet ongelukkig qeslaagd ben, sch-ijnt lief gun$t-ig onthaal to getuigen, dat dit stukje

ook de geillustreerde

uitgave daarvan -- b-ij rnifrie Landgenooten gevonden heeft ; hoewel ik geenzins may
hoe veel het onderwerp zelve,

als

voorb?jzien,

geheel in den

card en geest van het Nederlandsche vollcskarakter vallende, daartoe heft b'jgedragen .
Ik heb den cooed van den tegenwoordigen
Uitgever bewonderd, om nogpnaals , eene vernieuwde uitgave, in eenigzins Footer formaat,
met bljgevoegd titelplaatje, en enkele nieuwgesnedene houtgravuren in het licht to zenden .
Indien h j zich over deze proefneming niet to
beklagen vindt, zal dit wel ten bew ze mogen
strekken dat de smack van ons Publiek niet
nitsluitend door het bekoorl?jke der nieuwheid
wordt aangetrokken.
Zoo wandele dan dit ri/inpje, in nog be/cage-

VOORBERIGT .

V

l?jker kleed gestoken, nog eens b?j oude en nieuwe
kennissen rond, en z?j ditmaal zijn goeden opgang voornameli k verschuldigd aan de verbetering die in de daarbij gevoegde houtgravures
waarvan sornmige vroeger geheel mislukt moesten
heeten -- door de zorg de$ tegenwoordigen Uitgevers is aangebragt .
U t r e c h t, September 158 .
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Psa1ui C XVII ~~

e rook steeg vriendlijk uit de sehouw,
En teekende, bij 't avondgraauw,
Zijn krinklend blaauw
Op 't donkergroen gebladert,
Waartusschen Huiberts wooing lag,
Die, na een doorgezwoegden dag,
Zijn krijtwit huisje nadert .
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IIUIBERT

EN

KLAARTJE .

Hij was van arm maar eerlijk bloed ;
7ijn Klaartje, als hij, niet rijk in goed
Maar vroom en vroed,
Al bragt zij schat noch have .
Hhaar liefde en j onkheid

was zijn troost ;

En in haar Huibert en haar kroost

I ag

zr

Gods beste gave .

N
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HUIBERT

EN

KLAARTJE .

Zij gingen vroeg gearmd als paar,

En, sinds zij trouwden met elkaar,
Eragt ieder jaar
Hun nieuwen huwlijkszegeii!
Z66 vies de kring, en was nu a!
Gekiommen tot cexi negental,
Eu - bleef het maar bij nelleii!
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HUIBEET EN KLAARTJE .

Ar zat zijn Klaartje blij gemoed,
Eeii vrouw - zij droeg haar jaren goed Als melk en bloed,
Met liefde en trouw in de oogen ;
Voor 't jongste kind dat kreet van dorst,
Schoof zij den haisdoek van haar borst,
Oni 't aait liaar borst to zogen .

HUIBERT EN KLAARTJE .
Een kraaide er luid, nu de andre kreet,
En stak, al spartlend, door een reet
Van 't wiegekleed
Zijn blootgewoelde voetjes .
] n

't kon maar weinig ouder zijn -

Zong reeds van nSa ja kindekljn !"
En wiegde broertje zoetjes .
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HUIBERT EN KLAARTJ E .

En hechtte 't raaflend weefsel aan,
En liet het voetje tripplend gaan,
Het slof j e slaan
En 't raadje wakker snorren .

En stoeide er buitlend Tangs den grond,
En trok aan de ooren van den bond,
Die slaperid lag to knorren .

HUIB ERT EN KLAARTJE .

rL wee

hielden zaam' de ti acht bij 't vuur,

Dat helder speelde langs den muur
('t Was etensuur !)
Of wolkend op grog rooken ;

En wierpen t«ijg en spaanders blj,
En oogden hunkrend naar de brij,
Die borlend hug to koken .

l
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HUIBERT EN KLAARTJE .

Voor ee'n viel vaders komst to lang :
Hij vleide 't hoofd en bollen Wang ,
Bij zusjes zang,
Op moeders schoot ter ruste,
Die 't loddrig vragen wel begreep,
Den jongen in de wangen kneep
En 't viasbiond kopje kuste .

HUIBFRT

EN KLAARTJE .

15

ie is het
die daar
,n nentreedt
bi
?
ii ' t

Is vader, vader ! :' schalt de kreet,
En, eer zij 't weet,
Stuift, om hemn 't eerst to ontm oeten ,

Het kleine volkjen in balop,
En klautert bij zijn knieen op,
Of schoolt zich om zijn voeten .

lfi

HUIBE1tT EN KLA 4RTJE .

I

Maar Huibert fronst en schudt het hoofcl :
llMijn cooed en kracht raakt uitgedoofd,
u'k Heb me afgesloofd
If

Nog j one; , voor vrouw en kindren ;

Maar - schoon mij de arbeid nooit verdroot
Wie schaft er aan die alien 't brood,
"Als werk en loon verminderen ?"
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HUIBERT EN KLAARTJE .

// IIWe1 man !

'k

Heb in de kerk gehoord,

i ilDat kindren . . . . zie niet zoo verstoord !
uNaar 't Bijbelwoord
llEen erfdeel zijn des Heeren .'"'
- nJa, kindren heb ik ruim en veel,
,iMaar voor de rest wat sober deel,
a Waarop wij daablijks term!"

2
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HUIBERT EN KLAAR,TJE .

ii "O ch Hulbert, Huibert ! 't zal w el gain ;

// i'Laat met den ploeg nu 't zorgen stain
Zij haalt hem aan
En schuift zijn stoel wit digter ;
Maar, hoe zij koost en strookt en wrijft ,
De wolk, die over 't voorhoofd drijft,
Wordt door 't gekoos niet lichter .

„„

HUIBERT EN KLAARTJE .

Men schaart voor 't eerst met droefenis,
Nu 't kooksel opgedragen is,
7ich rond den disch

Be kindren watertanden ;
In Klaartj es lepel valt een traan,
En Huibert last den schotel staan
En warmt bij 't vuur zijn handen .
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HUIBERT EN KL AARTJE .

De hond, die aan zijn voeten lag,
En goelijk hem in de oogen zag,
Maakt

flu

gewag,

En spitst zijn hairige ooren ;
En

of hij goed geluisterd had !

Daar dreunt een hoefslag fangs het pad
Wat komt zoo last hen storen ?

HUIBERT EN KLAARTJE .

't Houdt stil

21.

een voetstap kraakt op 't gras ;

Een schaduw glijdt fangs 't vensterglas
Wie of daar was?
7acht tikt men aan de ruiten
De klink wipt op, de deur giert los
Daar staat aan 't hek een dampend ros
Een vreemdling wacht daar buiten .
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1IJIBERT EN KLAARTJE .

ij kwam getogen wij d van hier ;
Zijn houding, tred, zijn kleed vol zwier
En 't steal rapier
Liet de edele afkomst blijken .

Hij woonde op een hoogaadlijk slot,
En deelde in al de gunst, die 't lot
Werpt in den sehoot der rijken .

HUIBERT EN KLAARTJL .

Maar schoon hij wapen, burgt en schat

En ook een teedre g~ bezat,
En 'top zijn pad
Slechts goud en bloemen regent,

Nooit zag die zoon des overvloeds
7ijn zacht gespreide hualijkskoets
Met vruchtbaarheid gezegend .
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HUIBERT

EN KLAARTJE .

llTree in, zebt Huibert, 't wear is guur ;

iiMaar spreek, wat drij ft u in dit uur,
't Zij vreemde of buur !
nNob in de kluis dei• armen ?
H --

Vrouw7 ! reik de luchter !

Kindren, stil

"Mijnheer was libt verdwaald, en w-il
"Zich bij den haard wat warmen ?"

IJUIBERT EN KLAARTJE .

111k kom," is 't antwoord,

ii nongenood,

uMaar vraag geen bete van uw brood,
II

uMij n eis ch is ;root,

Wel waardig to overdenken .
1,111k

vraag,

al ziet gij wonder op

"Of gij dien blonden krnllekop
,,Aan mij als zoon wilt schenken ?

25
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HUIBERT EN KLAARTJE .

11,/Of geef dat zoetlief meisje mij

/I/Of neen ! ik laat de keus a vrij
"uTJit heel de rij
uVan dochters en van zonen .
"Behoud vrij, wie gij 't meest bemint,
Ii IIAau

u verblij v' de keus van 't kind

~~ uAan mij

uw gift to loonen .

# u'k Ben rij k , en 'k ben een man van eer,
"En, staat gij me of wat ik begeer,
Gij zult niet meer
,, u 7od slaven en zoo zorgen .

HUIBERT EN KLAARTJE .

27

"Neen spreek niet haastig 't antwoord uit !
~~Ik wacht niet heden uw besluit . . . .
n ll Slaapt

, vrienden, we!, tot morgen!

is de
vreemdling, . weg to paard !
En Huibert Iacht en wrijft zijn baard,
Terwijl hij staart
Op zijn vereelde vingeren,
Waarin de vreemde een goudstuk kneep,
Terwijl zijn hand den teugel greep
Orn zich op 't ros to slingeren .
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HUIBERT EN KLAARTJE .

Wel vrouw ! wat wissling in ons lot

iiZoo waakt en zorgt de goede God,
"Bit moet ik tot
llZijn eer met ootinoed zeggen .
Wat zit gij spraakloos en versuft ?

"Heeft ons geluk a overbluft ?
uNu fluks aan 't overleggen !"

HUIBERT EN

H itWel

KLAARTJE .

man ! ik ben verheugd aIs gij ;

,iZoo worden we eens van zorgen vrij,
llMaar 'k denk daarbij
u'k Moet toch een kind verliezen .
+llMijn kindren zijn mij even na .
uSla zelf den kleinen troep eens ga ,
II iiWien ge uit den hoop zoudt kiezen ? "
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HUIBERT EN KLAARTJE .

lINeem de oudste dan ! ze is twalef jaar,
"Toch hebt ge niet veel dienst van haar ;
n7ij

kan,

't is waar,

uWat weven en vat breijen,
llMaar 't is een preutsch en luimig kind ;
"En als zij 't verk wat lastig vindt,
uDan zet zij 't op een schreijen ."

HUIBERT EN KLAARTJE.

iWel man ! heb ik dat ooit verteld ? --U IIGij

ruilt dan, voor een handvol geld,

ii -II

Zie, 'k sta versteld

llDe mooiste van uw kinderen ?

/Ze is nu alree der knapen lust,
ii "En wordt zij groot, wees maar gerust !
Zij zal niet lang u hinderen !
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IIUIBERT EN KLA ARTJE .

ii uNeen, zoo ik zelf een keuze dee,
u//'k Gaf dan den oudsten j onben mee ,
ii Die

iiuDen

nu alree

hoed zet op een haartjen .

» ii'k Verbied den wildzang keer op keer
llDaar steelt de schalk den bezem weer

N

uEn neemt den stok tot paardjen !

HUIBERT EN RLAARTJE .

Z66! ba,al't die knaap a zoo'n verdriet,
ilDat

;ij hem willens trekked ziet ?
"Dat meent gij niet !

"Hoe zou ik 't rnooblijk iv anen ?
IIGIj zijt, als ik, aan 't kind gehecht .
nZie, moeder, zie ! terwiji gij 't zegt,
~~Schiet reeds uw oog voi tra,nen .
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xUIBEItT EN KLAARTJE .

u't Is we!, gij neemt uw woord weerom .
"Geef Lambent dan : die spreekt nog krom
"En valt vat door,
Te door haast, zou ik gissen,
"Pat hij een handwerk leeren kan
llLigt groeit er nog een Jonker van,

uDan kan hij 't handwerk missen ."

IIU1BERT EN KLAARTJE .

i,

3J

el man! wie heeft a dat beduid ?

"'iDe slimheid gluon heron de ooh;j es nit,
uDen kleinen buit
"En 't zou een domrik wezen !

ullij kept reeds

"En zal

Viug

zi~jn A . B . C .,

wacht maar een rnaand of twee --

ila Nog ydor Sint-Maarten lezen ." "

36

HUJBERT

EN KLAARTJE .

nSta een dan van de tweeling of !

ll'k Daeht, toen de lieve God ze ons gaf
n't

Gnat al to straf,

,,Een meisje en zoon to gader !
uMaar 't zal toch 't meisje zijn, naar 'k hoop,
Den j ongen hief ik zelf ten doop ;

uDie beet ook naar zijn vader ."

HtiIBERT EN KLAARTJE .

n uNeen

, 'k haalde bei die kindren zuur,

"uAls gistren heugt ook rnij dat uur ;
,,i Ik
ii "Maar

kocht ze duur,,

't een zoo duur als 't ander ;

u,iEn 'k schei ze nimmer van elkaar
uIk dacht flog straks : wat aardig paar !
Zij hooren bij elkander ! " "

37
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IIUISEItT EN KLAA tTJE .

NMaar 't klein en sukklend Grietje dan ? . . . .
i"t Is «-aar,, wij houden veel er van,
"En 't wurmpje kan
ii Sleeht buitell teedre zorgen .
Maar aan den hotter kost ze ons veel,

uEn raak ik zonder werk geheel . . . .
uWie zal plan 't geld ons borgen ? "

HUIBERT EN KLAARTJE .
uMaar man ! dat bleek en zieklijk wicht,
II llDat daar . . . . ai, zie dat lief o •e zlgt ! . . . .
't uTu 't kribje ligt ,

u t Zou in den vreemde zwerveii ? . . . .
,,Och ! 't zou mij zijn, zoo vaak ik sliep,
uuOf Grietje nog• om moeder riep,
uuOf ik mijn kind zag sterven .
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llNeen, zoo ik beedlen moest uit nood,

111k weekte 't harde bedelbrood,
"Om op mijn sehoot
u,,Het kranke wicht to laven .
llEn haalt de [leer het in Zijn Rijk .
illMijn kind wordt in mijn arm een lijk
11

uEn uit ons huffs begraven ! ""

HUIBERT

"Maar vrouw !
SITU

EN

KLAARTJE .

41

mijn God, wat wordt gij bleok !

maakt ge ook mij het harte week ;
Spreek op dan, spreek !

nGij moogt

flu

zelf beslissen .

111k volg uw keus . . . . Spreek op dan, vrouw !
llZeg wie je 't liefst behouden zou',
"En wie je 't best kunt missen ."

42

iUTBFitT 1N KLAARTJ1 .

Och, 'k weet niet wie ik missen wou,

Maar voel hoe 't hart mij bersten zou
u "Van

ii i'Kwam

i HUjbi

schrik en rouw,

n er ons to ontvallen .

komt de vreemdling morgen wear,

ii uZeg jij gerust dien rijken Heei' :
iitHij krijgt er geen van alien ""

