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Den n>m Schotsche ruiten zette ik a1s titel aan het hoofd
dezer bladen, met het OOg op den inhoud,die bOnt isjm nar toch
g eorden d, naar zeker plan en m et zekere regelm aat.

Enkele deelen kunnen aan 't groote publiek bekend zijn,maar
verreweg de meeste zijn vroeger nog nietin aamaking geweestmet
de pers.
M oge de eerste of de ven ieuw de kennismaM ng M er en daar eeig
genoegen geven en eenigen invloed hebben ten goede.
De mooiste Schotsche ruit in het weefsel des levens is die,

wurvan nut en genoegen dehoofdkleuren zijn.
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ONZE M AAND EN
lk noodig u uit tot iets,wat ge misschien nog nooit hebt ge-

daan, - te weten:tot hetdoorleven van een jaar in een uur.
lk wil handelen Over onze maanden. En h0e? - lemand zet
zich voor '
t klavier en speelt m et groote nauwkeurigheid het
muziekstuk , dat in notenschrift voor hem staat. In dien trant
za1ik mijnietdoen hooren. lemand zet zich voor 't klavier en
speelt geen geschrevene noten?maar hi
j fantazeert zO0 maarwat.
Met deze wi
jze van doen kan vergeleken worden,watik heden

wil doen. Daarbj is de degeli
jkheid en de nauwkeurigheid misscMen watminder,maar hetvrje en losse?als 'tniet alte vri
j
en niet alte los is?heefttoch Ook weêr zijn waarde.En alzijn
de schakeeringen soms wat vreemd en de Overgangen soms wat
grillig: het geheel kan toch een indruk maken , die niet Onaan-

genaam is. Moge dit nu maar Op dit Opsteltoepasselijk wezen.
'
t ls Jan u ari. 't Is stil in het bosch. W e1 springt lustig

het beweegli
jke sijsje door 't hout en het bedrjvige winterkoinkje klimt met veel pleizier tOt in de toppen der boomen?
maar ze hebben weinig gezelschap,die twee.Musschen:nu ja,
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en Ook enkele spreeuwen,die zijn er. Maar die zi
jn nog als in
zich zelve gekeerd: n0g volstrekt niet tOt tjilpen en snateren
geneigd; - dus, ze zwi
jgen. Alleen kraaien en raven doen
luide zich hooren. Ze behoeven 't echter voor het mooi niet te
doen.
En alles is kaal en dor. Slechts den en spar vertoonen zich groen: als zinneteekenen van de hoop des geltlofs,
die eveneens haar groen bewaart: Ook als het wintert in het
ronde. M aar toch is er al eenige vooruitgang :al eenige Ontwikkeling in de natuur. Zegt u niet de Oude spreuk : dat met

Driekoningen (6 Jan.) de dagen een haneschreê zi
jn gelengd?
En verkondigt u niet de volksnatuurkunde:dat m et Sint Sebas-

tiaan (20 Jan.
)het sap in de boomen komt? - En wat gebeurt
er in de wereld der naenschen? Op den eersten dag dezer

maand,den eersten dag desjaars:wenschen de menschen elkaâr
heil en Z0g0n. Of al die menschen dan verder voor elkanders
heil en zegen veel doen :dat is een andere vraag. Voorts wordt

er veel gedineerd in dit geti
jde,heelrijk en heel :jn?en voorts
erg veel gebrek geleden. M aar de winter bereidt ook wel

pretvoor de kinderen van rjken en armen te zamen. ltijwerpt
met handen vOt zijn sneeuw Op den grond en dan gaat de
schooljeugd sleetje ri
jden: en Op de wangen:die zoo hard zijn
als steen en zoo rood als bloed, straalt een glans van genoegen ;

en de straatjongens werpen: gillende van zielsgenot: hunne
sneeuwballen in de halzen en in de tronies der voorbijgaande
meiden ; en :voor dat groote huis:daar:

daarstapt,blijen lustig van zin,
Dejonkvrouw de sierlijke narresleêin,
--

--

W aar 't berevel om hangt,en tart er,

Hoe 'tros metzi
jn rink'lendebellen zich spoed',Zijtarter dekoude,- zoo warm en zoo goed
Gedektdoor Euweelen door marter.1)
1)Uitmijn '
W inter.
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En dan ook:
-

-

alshetwatermeti
jsis bevloerd,

'
W ordt haastig het staal aan de voetzoolgesnoerd ,
En duizenden krassen doorwoelen,
Doorsnijden,doorploegen de spieglende baan ,
W aar vlaggen Op w appren en tenten op staan

En vrooli
jke scharen Op joelen.1)
En dan gaan de Besturen van llsclubs vergadering houden
en er wordt een wedstri
jd op schaatsen aangekondigd tegen
W oensdagm orgen, eerstkomende: en
dan gaat het Dinsdagsavonds dooien.Geve de Hem el een gezegenden dooi!W ant?
vaak
des winters kraakt en kruit
De stroom m et hol en schor geluid
En slingert schotsen voor zich uit,
-

En beukten breektde dijken;
Heti
jsgaatdoor,sleurtallesmeê,
De schuur,den stal,de ganselle steê,
D en hooiberg en hetloeiend vee,

Delevenden,de lijken!1)
M aar, als dat gebeurt:dan is 't: als daalt er van den zwarten hemel een lichtende Engel: - de W eldadigheitl: en die

klopt aan de huizen en die tikt aan de harten en drijft duizenden aan,met Onweerstaanbaren drang,t0thet heerli
jk werkvan
troosten en helpen. Ja?we1 een heerlijk werk?mits het zuiver
bli
jve van aard en waardig van vorm ; in Gods naam :geen
menschlievende galep en geen medelijdende wals!- En verder:
worden er in Januari en de naast Omliggende maanden lezingen gehouden en bi
jdragen geleverd, veel en allerwegen.
))'tW as stil en doodsch in den omtrek;''heb ik eenshooren zeggen ;
lleen dikke sneeuwlaag Overdekte den bodera; en nergens op de
-

1)Uitmijn W inter.
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eindelooze vlakte was eenig ander teeken van leven te rlerken,
dan een kraai, die zjn eigen naana zat uit te schreeuwen, en
een predikant van vrjzinnige richting,Op weg naar een N ut.''
M aar:F eb ru ari komt en allengs Ontstaat er meerbeweging
en leven. H oor!in het bosch dreunen de zware slagen van des

houthakkers bijl. Daar ginder is een dorpsjongen metzijnzusjen
aan 't sprokkelen. Dood hout m ogen ze weghalen ;dat heeft de

eigenaar toegestaan. Maar datze wel eensjonge berkjesen eikjes een diepen houw geven en een week later er bijkomen en
zeggen: >die is dood: dus,die is 0ns:'' dat is een gei epigheid:waar de boschwachter niet streng genoeg tegen kan waken.
Heden zou de boschwachter ze niet ver kunnen zien. W at is 't
mistig! W at een grauwe, dikke m ist! - Klaag niet; mistige

dagen omstreeks Yrouwedag Of Lichtmis (2 Febr.), dat is wel
goed.

Lichtmisdonker,deboereen jonker;
Lichtmis helder,de boer in den kelder.

zie! daar is al een ploepllort!''klinkt het links van 0nS:
ger bezig, een stoere bouwknecht,die zi
jn iink tweespan juist
en recht hetglimmend kouter door de aarde doet trekken. En
een eind verder,daar, achter die schutting:hooren we den tain-

knecht een deuntje iuiten:onder 'tplanten van anemoon en ranonkel. Abeel: els en wilg beginnen te bloeien; het klimop
werpt de bruingerande bladeren af: de kampedbelie ontluikt en
het lieve sneeuwklokje vertoont zich- '
tvastenav0ndzotje,

zegt de landjeugd: of Ook het naakte m annetje: het
zilveren klokje:dat de heerli
jke kermis der lente komt inluiden?
vriendeli
jk en zacht. De Genestetzong er bij:
De Lente komt,de Lente kom t!
Al sluim 'ren nog de velden,

Onskwam een bloempjen uitde sneeuw
Die zoete maar verm elden.

ON ZE M AA N D EN.

Sneeuwklokjens,blinkt!
Sneeuwklokjens,klinkt!
Sneeuwklokjens,luidtop den winterschen akker
Lentemetduizenden bloemekenswakker! 1)
De bonte kraaien houden niet van lente Of bloem en gaan
reeds nu verhuizen, weldra door de krarasvogels gevolgd en

daarna door de sijzen. Maar de roodborstjes en de lijsters roepen tOt den wandelaar: h
lsta stil!'k za1u mi
jn eerste liedje zingen.'' En Op SintYalentijn (14 Febr.)komen:naar het zeggen
van de buitenli ,in de vogelenwereld alle engagementen tOtstand;
dan kiest iedere mannetjesvogeleen wijfje. 't ls in aansluiting

aan dat geloof: dat in Engeland een meisje,datbij dezen Of
dien jongeling weliets anders dan Onverschilligheid merkte:met
versnelde hartklopping den Valentijnsdag te gemoetziet:- pzou
hij mij vragen?'' En bekend is Ook hetloteri
jspelvan den
Yalentjnsdag. ln een bhs worden namen van jonge heeren gedaan:in een andere bus namen van jongedames.lederheertrekt
den naam van een meisje:ieder meisje den naam van een heer.
En dan is ieder heer de Valentjn én van het meisje:door hem
getrokken:én van het meisje:dathem trok;en dan geeftieder
heer aan zi
jn twee Valentines een geschenk en ieder meisje ontvangt een geschenk van haar twee Valenti
jnen.- Op die en op
vele andere m anieren verm aakt zich een m ensch in de winteravonden. Op vele andere manieren:dansparti
jen en concerten:

feestmalen en tooneelvertooningen zi
jn in vollen gang. lntusschen wordt het lengen :er dagen alzeer merkLaar. De winter-

handen beginnen Over te gaan: het laatstbi
j de werkmeid en
den apothekersbediende:en Onder die bedri
jven komtM aart.
M aart, een slecht-befaam de: door vele menschen zoO wat

aangezien a1s de Judas der twaalf. Mijn Oude tante klaagde al1) Sneeuwklokjens. Poëzie,verzameld door Van Heyst. 1875.
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tijd in Maart over hevige h
lscheuten'',die in den linkerschouder
begonnen en dan door de lendenen naar het rechterbeen gingen.

Dat zal nu wel bi
j ieder nietprecies z/r gaan:maar toch:de
meesten voelen weliets en 't staat vastbij Ons volk:datMaart
een maand is: die alti
jd,llrammetiekig''is van lkoerakter''. lk
zal 't niet Ontkennen ;maar toch houd ik wel van Maart. Niet,

alleen,Omdatdeze maand mijeen paarfeestdagen in huisbrengt,
die veel goeds doen genieten:maar oOk:Omdatzi
j zoo'
n flinke
levenwekster is. W at wordt het albedrijvig daar buiten:gras
zaaien en klaver,haver en rOg;boom en planten ,groenten kwee-

ken, rozen snoeien,

en wat al niet!

Sierli
jk prijkthet

tuinbed, waar de statige Duc van TOl Op bloeit,in een kleurig

kringetje van crocus; de zachtgetinte sleutelbloem Ontplooitzichy
als een bljde profetie:en hetfluweelige viooltje,a1s een lieve
gedachte; en pirus en ribes behangen de tuinheg met sterretjes
en trosjes van een liefelijk rood.- De leeuwerik stijgt lzit het
lage nest:al zingend naar den helderen hemelenbli
jftdaarstaan
in de hoogte m et zi
jn eigenaardig wellidend Te D eum. De
kievit kom t en de kwikstaart en de reiger,en, zie! de Ooievaar
is er o0k al. En toen de dorpskinderen hem zagen komen ,toen

klapten ze verheugd in de handen en ze deden,- waarschijnlijk
niet met m oeders goedvinden: - het verzoek naarOmhoog gaan :
Uiver,Uiver!Pielepoot!

Breng een kindje op moedersschoot.
De sausschen en de SPI'OOIIWOL raakeu erg veel drukte: de ek-.
ster nestelt,de houtdtzif roekeloert,de m erel ittit. Alles wordt
wakker. 00k de m Ol gaat werken en de brlline kikvorsch Ont-

waakt en de jeugdige dichter, mede iets gevoelende van den
nieuwen stroom des levens, die zelfs m ol en kikker doorbrlzist,,

maakt een aandoenli
jk vers A an H aar. lvraag mi
j niet wie
(lie Haar is!'' lk weethet iet. Misschien is 'teen werkeli
jk
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bestaand maagdelijn:maar dan weetik het n0g niet;maar misschien is 't slechts een gedachtebeeld? dat hem voorzweeft.
ZO0 had immers som s de middeneeuwsche Ridder deze spreuk

Op zi
jn schild:- een spreuk:ten deele zO0 verwarmend en ten
deele zO0 verkoelend: T Out pOur e11e! Rien sans e11e!
M ais, qui est e11e?
A pril is in 't lanll. H et vee verlaat de muflb stallen en:in
de wei gekomen , springen de koeien rond,wel wat plomp en

Onbehouwen,maar in allen gevalle heelvreoli
jk:met den staart
in de hoogte; en als ze wqêr eens stil staau, steken ze denk0p

vooruit en smullen aan den frisschen voorjaarswind:die haarin
de wi
jdgeopende neusgaten stroomt. Het akkerwerk erl detuinbouw gaan voort,en metkracht.Dekastanje?de esch en enkele
andere beomen komen in t blad. En die 't kan uitbreken :doet

een toertje naar Haarlem ?want de hyacinthen staan prachtig te
bloeien. llloep:Hoep!'' Hoortgi
j 't? De h0p is gekomen?
die? dat merkt gij: naar zi
jn geroep isvernoemd?evenals de
kievit en de grutto ? de kraai en de koekoek. De koekoek is er
ook , luister!
daar verneem t gi
j heteigenaardig geluidvan
vo
ge
l
?
di
e
zi
c
h
zoo veelvuldig laat hooren en zoo zelden
den

laat zien. O0k de zwaluwen zi
jn er en Ook de meesterzalAger
der bosschen ? de > chtegaal, de zoozeer m uzikale profeet van

den zomer en de zoozeer liefeli
jke vertegenwoordiger van het
lpsalm en zingen in den nacht.'' Ondertusschen begint Onder
de kinderen der menschen de schoonm aak.Alles?wat ligt:m oet
Op; alles wat hangt? moet af; schoorsteenvegers gaan naarboven
m et roetige bezem s; stukadoors komen binnen m et kalkwitte
ladders; werksters plassen en pleeteren met spuiten en boenders;
de kinderen loopen in den weg? de man is te veel;ram en staan
Open: deuren staan Open en het gansche gezin wordtverkouden.

W ant April is een maand, waarin een gevaarlijke wisseling
heerscht van zoelte en kou. pApril doet wathi
jwil.'' Daaronl
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is Aprilhet <etOnjuiste beeld van het menschelijk leven.Ieder
herinnert zich het vers van Van Lennep !aan Henry Neel ontleend:
W at is 't leven?
Een onzekere dag van April;
Nu,zoo buiig en woest,als in Maart,
Dan,a1s M eidag,zoo zoet en zoo stil;

Metzi
jn wolkjesen lichtj
'es,nu broeiend,dan kil.
Niets gewis,noch verwacht,
Dan het naad/ren der nacht.
'sM orgens vroeg,'savonds laat valt de dauw op de hei;
En hetleven vangt aan en gaat uit met geschrei.

Maar, we hopen , toch niet met hopeloos geschrei. lmm ers,

we weten van Paschen, het feest der verri
jzenis:

datnu

eens in Maart, en dan in April valt, nooit vroeger dan 22
M aart: nooit later dan 25 April:of: in de kerktaalderlniddeneeuwen gesproken , - nooit voorafgaande aan Benedctus en

nooit volgende op Marcus;- Paschen:het blijde feest,waarop
gezameijk Evangelie en Natuurvan opstandingsprekenenleven,
en de vriendelijke Engel der Hoop:met de zilveren morgenster Op het voorhoofd: over 't m enschenland zweeft,om dan
zich neer te laten op de rustplaats der dooden en de grafsteden
groen te m aken, onder 't zingen van haar levenspsalm , even

liefelijk,als stout:
Hetbeekje smelt zijn winterteugels,
De bloel en klimm en uit heur graf,
De voog'len schudden van hun vleugels
Een dauw van melodieën af;
't Geboom te heft,als palm enmeien,
De nieuw geboren takken op;))Hozanna!''fluist/ren de valleien
En j,Am en!''ruischt de heuveltop.

Hernieuwing!''preektde jonge lelie,
Een Godsbelofte is 'tkleinste blad,

ON ZE M A AN D EN.

De gansche hof een Evangelie,
Een weg ten Nebo ieder pad.
In klank en kleur,beneên en boven,
Tot waar de blauwe kimm en vliên,
RoeptAarde en H emeltot gelooven:

))Onsteriijkheid en W ederzien!''- 1)
En zoo komt M ei, Bloeimaand? een schoone m aand. 't ls
waar: zi
j kan nOg koude dagen brengen. Zelfs heeft het landvolk : door de ervaring geleerd, de Heiligen van den llden, den
12ëen en den 13ëen M ei: - Mamertus,Pancratius en Servatius,
-

de drie gestrenge heeren:OOk wel de drie ijsheili-

g en :geheeten. En de Fransche tuinlui zeggen :
Saint M amert,Saint Pancrace
Et Saint Servais,Sans froid ces Saints de glace

Ne vontjamais.

Maar toch bli
jft Mei een schoone maand. Als een zinrijk
beeld van wat oOk in 't m enschenleven gebeuren m oet?vertoonen beuk en eik eene levenskracht?die het Oude blad m eer en
m eer plaats doet m aken voor 't nieuwe: eerst alles oud en
d0r; dan het Oude: dat dor is: met het nieuwe,dat frisch is:
dooréén ; dan al het Oude en dorre weg en alles nieuw en frisch

geworden. Heerlijk is de bloei van kastanje en kamperfoelie:
van bolroos en m eidoorn: van syring en goudenregen. En welTiekend is de geur: door al dat bloeien in de pure lucht der
lente verspreid. ln de zandige laagten hangen de snoezigeklok-

jes van de lelietjes der dalen Op en over elkaar;Op het heldere
nat van den vijver rust de fraaie waterlelie,zo0 blank en zoo
vOl: en in de boomgaarden :zie!

1)Ten Kate.Verrijzen.
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de appelboom en
Staan van bloesem wit;
M enschenkunst wrocht nooit een weefsel,
Rein en schoon als dit.
'
t Is een groote,volle ruiker,
Blank,- gestipt m et rood,Sieraad voor de lenteschepping,

Op haar groenen schoot.1)
En ,hoor eens!wat een drukte:wat al stemmen in 't bosch!
Tortel en wielewaal, spotvogel en kwartel: en nOg zooveelm eer?

ze zingen allen van ))Hei!'twas in de Mei,zOo blij:- hei!'t
was in de M ei!'' Ook weet ieder:
In de maand van M ei
Leggen alle vogels een ei,Behalve de kwartel en de spriet;
Die leggen in de M eimaand niet.

En mede in de menschenwereld worden vele nestjes bereid.
'tls izunaers in Alei, dat in grooten getale dedochteren dermen-

schen den oranjebloesem : als bruidskrans? door de haren gaan
vlechten.- Voorts is het veelal OOk deze m aand, die hetPinksterfeest m eêbrengt, het'lichtfeest: het lentefeest des Heiligen
Geestes. Velen zingen er van in de kerken.
H oe heilig straalt des Konings Bruid!

Gelijk een duive blinktzijuit
M et zilverwitte veêren.

W atbloeitze in stille majesteit,
Vo1 schoonheid en ootm oedigheid,

Dejonge Kerk desHeeren.

Keerweêr,gi
j,eerste Cbristentijd,
In de eerste lentestralen !

En Gi
j,die 'tLicht derwereld zijt,
Doe weêr uw Heilgeestdalen!2)
1)Lessen en L iederen eener moeder.
2)Ten Kate. Pinksterhymne.
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Vele anderen zeggen, inzonderheid op den tweeden dag van
het feest: llliever in 't groen, dan in 't sermoen ,'' en gaan te

voet ofper ri
jtuig,metspoorwagen Ofstoomtram ,in heelqscharen naar buiten. lk neem 't hun nietkwali
jk: maar ik roep
van harte hun na: veel pleizier: m enschen ! mits het zuiver

bljve!

veel pleizier dan; de gansche schepping Gods heeft

pleizier.
ln Juni wordt m eer en m eer alle sierselderaardeverdichten
gevuld. ln volle weelde staan anem oon en ranonkel en papaver

en malve te bloeien. Op den akker komt de tarwe t0t bloei
en in den tuin vertoont de aardbezie haar frisch en zuiver

rood tusschen de kruipende ranken. De jasmijn wasemt haar
zoete geuren uit en de vlierstruik en de linde doen m eê. En

deze ruik ik nooit,ofze doen mi
j aan moeders Oude en trouwe
kruidendoos denken.lluieve moeder !ik geloof,dat ik koû gevat

heb-''

)Yan avond, mi
jn jongen!een k0p lindebloesem :Of

anders wat kamillen met vlier.''

En de avond is gekomen en

de medicijn is genomen en de moeder stoptdedekenszorgvuldig
in:langs den geheelen Omtrek van het lichaam des zoons en ze
geeft hem een zoen en ze zegt:h
lbeterschap?hoor!wel te rus-

ten!'' Herinnering uit mi
jnejeugd,zoet van geur als de bloesem der linde.
Over het bloemrijke landschap dartelen
lustig de gonzende torren?de snorrende juflbrs en de fladderende vlinders? zelve bloemen:m aar gewiekte? - mooie lkinderen der zom erlucht?ofschoon één hunner, de dtroenvlinder: als
eersteling en kwartiermaker: reeds tegen Maart zich liet zien.
Ginds,in de wei,zit Maaike onder de roodbont,en ze doet
handig de dikke? warm e melkstralen snorren en schuim en in

heur helderen emmer. En Op het hooiland daarnaast zijn de
maaiers aan 't werk. W ant Sint-lan is in aantocht: (24Jtmil
en , dat weet iedere boer,h
lvöör Sint-lan m aait men gras in de
weiden :m aar na Sint-lan uit de weiden: met andere woorden :
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vroeg maaien verhoogt den groei, maar laat maaien verzwakt
den groei, - laat maaien is ldoodmaaien.'' Sint-lan komten

Mj wandelt de bosschen en de hoven door:Om te zien,wat er
te repareeren is aan het geboomte. En vervol
genswendthi
jzich
naar het strand en de dsschers dri
jftMj uit,Om ten haring te
varen. W at een drukte Op het strand! Een aardig gezicht,al

die bttizen;en watteekenen die roode wimpeltjes zich geestigaf
tegen '
t reine blauw van de lucht! De man geeftzijn vrouw
een afscheidskus,de zoon zi
jn moeder,de vrijer zijn meijje,daar gaan ze. En ze zullen lang itbljven. lmmers,de visschers bEjven Op zee:terM4jlde zoogenaamde harin:agers afen
aan varen, 0n1 de vangst naar land te brengen. En welkom is
daar die vangst, Om 't geen er de beurs en Om 't geen er de
gezondheid aan heeft. hx aring in het land,de dokter aan een

kant!'' is een van de duizend artikelen in de practische wi
jsbegeerte des volks.
Juli brengt alles tOt volle kracht. De kelken der geranium s

en de klokken der fuchsia's versieren metkwistigen ri
jkdom den
h0f;nog honderd anderen van die bevallige hnderen der naG ur

brengen allerlei vormen en kleuren daarbij,

blauwe pluimen,

gele veêren?witte sterren,roodetrossen,allerlei.Reseda en heliotrope laten geuren uit, die 't luchtscheppen t0t wellust m aken.
En de lelie en de roos Ontwikkelen een pracht, die al de waarheid van den regel doet zien en doet voelen:))Le Lis?le R0i

des Geurs,dontla Rose est1: Reine.''Bekoorlijk dekt de boekweit den akker m et zilver en daarnevens Overspreidt het koolzaad den bodem m et goud. 00k bloeit in zachten purpergloed

de anders zO0 dorre en kleurlooze heide. De bjen hebben 't
ontzaglijk druk, al van Meiaf,en de mieren alvan April af,
om voor wintervoorraad te zorgen. En OOk de rlenschen gaan
al Oogsten. In den hlin wordt de framboos en de aalbes geplukt, en van de akkers wordt de rogge en het koolzaad geïnd
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en links en rechts is de bedrijvigheid aan den gang van het
hooien. Er is dan Ook haast bi
j: want Sint-Margriet zaldra
komen (20 Juli) en - gi
j weet....Zie!de eene hoogopgetaste
wagen na den anderen rjdt dien Oogst naar de hoeve; wat
snuiven die paarden :wat kraken die assen*:wat gem't dat hooi
en watzingen ze vrooli
jk:die door de Julizon gebrninde knechten en deernen :

Terwijlde morgenkoelte ruischt,
Gaan wij naar 'tgeurig land
En nemen m et een lustig hart

De vork en ri
jfterhand,
En werken voort,metblijden zin,
En zaam 'len hooien bloem en in ,

Joha,Johé,Johij!
En stelt de zon ons op de proef,

En straaltzi
j schroeiend warm
Op 't stroo van onzen grooten hoed
En onzen blooten arm ,

Toch werken wijmetblijden zin

En zaam /len hooi en bloem en in,

Joha,Johé,Johij!
En als de verre torenklok
Ons 't middaguur verkondt,
Dan zitten we om 't eenvoudig m aal
Gezellig op den grond,
En nemen,opgewekt van zin ,

Alschextsend spijsen laafnisin,
Joha,Johé,Johi
j!
En als de wagen is gevuld
Voor d'allerlaatsten keer,
Dan zetten we op het hooge hooi

Hetmooiste meisje neêr,
En ri
jden,opgewektvan zin,
Al zingende de schuurdeur in,

Joha,Johé,Johij!1)
1) Uit mi
jne K unstjuw eeltjes voor de Salontafe1.II. (In den
hooiti
jd.)
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Dus, boeren en buitenlui hebben veel te doen ;m aar voor de
hoogere en lagere school
jeugd begint de groote vacantie. Erg
prettig ! En die er kans Op ziet:gaat naar een Optrekje Ofaanvaardt eene reis. Schoon gaathi
j:metvrouw en kroost,in een

spoortrein:en vuilkomen ze er uit;hi
j staatmetzijnedierbaren
voor een berg en hijzegt:pda's een hooge!''- hi
jkomtmethen
>it een tunnelen hij zegt:pda's een lange!''hi
j heeft oneenigheid meteeq koetsier,omdatdie onmatig is in zi
jn eischen:hi
j
maakt zich boos Op zi
jn dochter Jetje:Omdat die nietkan vinden dat de Loreley precies Napoleon is:
koppig kind!
ge
not
:
dat
i
s
waa
r
;
die interessante
maar hij heeft ook veel
menschenwereld en die prachtvolle natuurtooneelen,ja,ja,een

schat van genot: een heerlijke zomerspijze, waar een heele
Tazni;e n0g meigen winteravond Op teert.

M s A ugustus gekomen is?breidtzich de liefeljke inhaligheid, die o0gsten heet,meer en meer uit.Tarwe,garst, haver
en boekweit worden ingezam eld. En alras:als we langs eene
hoeve komen : hooren we op de deel het regelmatig geklep van
de vlegels en het daarm eê gepaarde lied van de dorschers:
Los den bos!Slaat het zaad!
K lopt er op ,maar houdt maat!
M aat toch is '
t groote woord;
Niets geschiedt zoo '
t behoort,
A1s de macht of de kracht
M aat verzaakt,hard of zacht,-

Slaatgoed,maak voort!1)

De zonnebloemen en de dahlia'spri
jken in volle glorie;maar
daarbi
jzien nachtegaal en wielewaal elkander al eens aan,ofze
zeggen willen: ))zOu 't Onze ti
jd nietgaan worden?'' '
t Duurt
dan Ook nietlang meer,Ofweg zi
jn ze.De Ooievaars OOk.l
yMet
Sint-pieters banden (9 Aug.)gaan de Ooievaars naar de landen.''
1) Uitmijn D orsch1ied.Jaarb.v.R ederi
jkers.1871.

ON ZE M A A ND EN.

Ki
jk! ze houden groote vergadering daar, Op het kerkdak; ze
maken de laatste bepalingen :ze geven en Ontvangen de laatste
bevelen,- daar gaan ze,heel naar Egypte:sommigen heelnaar

de Kaap. En de menschen, die bli
jven:roepen hun na:h
)T0t
wederziens!'' en geven voorts zich Over aan allerleilandeli
jk en
waterig pleizier:ze ri
jden en ze spelevaren,ze wandelen en ze
zwemm en. De zorgzam e tttinm an is intusschen aan 't knollen
zaaien:
erkennende de wi
jsheid van de spreuke des volks:
)W ie op zi
jn tijd knollen wil eten:moet Sint-Laurens (10 Aug)

niet vergeten.''- Neen:- zeggen wij,- en die veelvallende
sterren wil zien, m oet Ook Sint-Laurens niet vergeten. De familie zit in de veranda. 't ls warm ?maar een prachtige avond.

Hé! daar verschiet een ster; weêr een; ki
jk!alweêr
een!Jammer?dathet z00 vreeselijk gauw gaat, denktLotje:
den luitenant aanziende? die er gast is van daag,- wantzij
heeft wel gehoord: dat de wensch vervuld wordt:die geuit is

tusschen 't begin en heteind van 'tverschijnsel. Xaar wie is
in staat, zöö snel te wenschen: als die vurige droppelen verspatten van den ll
Laurentiusstroom ?'' Pu ! wat is 't warm ! De
kikkers zitten boven water en roepen.lemand? die de taal der
dieren verstond, heeft gezegd: dat de eerste roept: )'
k heb een

rOk! 'k heb een rOk!''en de tweede:lhijis te kort,hijis te
kort!''en de eerste weêr:))'k draag 'm toch, 'k draag 'm toch!''

en de tweede weêr: pje mOt 'm wat rekken,je mot 'm wat
rekken !'' Daar hebt ge 't al:- de tuinbaas heeft 't voorspeld,
Op eens,daar licht
Een bliksem schicllt
En scheurt een spleet
In 't wolkenkleed.
Als ten reuzenoorlog roepend,
Doet Natuur den zwaarsten toon

Van haar krijgstrompetweérgalmen,
In haar gram schap aak'
lig schoon.
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De donder knalt,
Een stortvloed valt
Alklett'rend neêr;
En keer op keer
Tintrosse glans
Den donkren trans
En beeft het huis

Bij'tstormgedruisch.1)

Allen zi
jn binnen. Daar is 't nu benauwd. Maar gelukkig!
't duurtniet lang;de buiis Over. De lucht is nu verrukkeli
jk
frisch, de hemel is weêr klaar en de zilveren maan drjftmet
zoo'n rustige statigheid:met zoo'n kalme majesteit door die zee
van azuur, Of er niets was gebeurd. lpu:voor haar is er 00k
niets gebeurd. H et Onweêr behoort tot de laagte. 't Is Ons: als

lezen we die zinrijke waarheid Op haar glanzig gelaat:het Onweêr behoort tOt de laagte.
ln S eptem ber wordt de arbeid van 't oogsten voortgezet
en het aardappelrooien begint. De hazelnoten en de vlierbessen
zi
J-n ri
jp. De winterrogge wordt gezaaid en de crocusbollen gaan
in den grond. Aalbes en vogelkers laten bladeren vallen. De

zwaluwen vertrekken; )Met Maria's geboort (8 Sept.) gaan de
zwaluwen voort.'' En een gevoelig m ensch zet zich aan 't kla-

<er en zingt Herlossohns liedje:
W enn die Schwalben heimwërts zieh'n

met het weem oedig refrein:
Ob ich dich auch wiederseh'?
Scheiden,ach !Scheiden, Scheiden thut weh !

En Omstreeks dezen ti
jd gaan 0ns n0g zooveel andere gevederde gasten verlaten : kwikstaart en putter, koekoek en h0p,

1) Lessen en Liederen eener m oeder. Bladz.156.
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kemphaan en lepelaar: kwartel en spriet. 00k kieviten gaan

heen:maarvelen komen nOg eens weêr in hetnajaar. 't Minst
weemoedige is: dat Ook de zomersproeten gaan wegtrekken.

Yleermuizen en padden: die van April af Op het tooneelzijn
geweest,zoeken de winterrl1st.De scholieren daarentegen ,gaan ?
na genoten zomerrust, weêr met versche kracht wetenschap

Opdoen en met nieuwen lust leeraar en schooljuFrouw plagen.
ln den tuin vinden alle jonge dames 't nu weleen weinigjegriezelig: om de groote menigte spinnen, die:in M ei uit de eieren

gekomen, thans t0t volle dikte gegroeid zjn. En alwie t0tzi
jn
nichtje zegt: pverbeeld je, dat die in je hals zat!''hoortden
schrillen toon hu !vOl van schrik en afschuw. En in de nach-

teli
jke ure slaat de mensch naar de mug.Klets!lHebje'm:lieve
m@n?'' p'k Geloof het wel:'' is het antwoord.lpuuu !'' zegt de
mug. Klets! alweêr mis.Dat is te zeggen:wel raak voor de

kaak: maar mis voor de mug. Muggen en straatjongens zi
jn
moeieli
jk te krijgen.
0 ctober is er. NOg wordt wintergraan gezaaid; de bollen
van tulpen en hyacinthen gaan in de aarde en appelen en peren

worden geplukt. pAuf Sanct Gallentag (16 0ct.)'' zeggen de
Duitschers? pauf Sanct Gallentag musz jeder Apfel in seinen
Sack-'' O0k de beukepitten zi
jn ri
jp en de eikels: product
van diell boom ,zegt Saphir:die aan de varkens vruchten geeft
en aan de dichters blâren. De leeuwerik verhuist. Vinken en
lijsters trekken. Men vinkt en men li
jstert. M en vinkt;

daar zi
jn we juistbi
j een vinkenbaan:ziet gi
j? ik ga door;ik
houd niets van vinkenbanen; 'tzi
jn kweekplaatsen van luiheid?
van wreedheid en van dranklust.Men li
jstert;ki
jk:daar hangea
de li
jsterbogen tusschen 't hout, met de verleidende helroode
bessen en den strik van paardehaarerin;ki
jk!daarsparteltzoo'n
arme verschalkte; hij is alhalfdood;laten we hem heeldood
kni
jpen; dat is in dit geval een weldaad. Akelig gezicht:dat
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spartelen in den strik! ZoO spartelen soms ook menschenzielen,
En die netten daar: waarvoor zi
jn die, die hooge,breede
netten , dwars Over de boschlaan gespannen? Die wachten ver-

raderlijk de houtsnippen af. 'tZi
jn gevaarlijke dingen,die netten.
Zoodra

maar begint te schem eren:worden ze volkomen On-

zichtbaar. lk ben er zelfweleens,in den letterlijken zin,ingeloopen. En dan is

lastig : Om er zich uit l0s te m aken:

want iedere maas zoekt een jasknoop.Trouwens:de snippen?die
geen jasknoopen aan 't 1jfhebben,komen er OOk nietlichtuit.
De reigers en de kranen gaan nu OOk heen en ze praaien de
kram svogels en de bonte kraaien ,die komen. 't Gebladerte verkleurt meer en meer. W el mooi, al die tinten in 't bosch ,

êroen,bruin?geel!Oranje?purper. W elnlooi?maar weemoedig.
'tls het blozen van een teringli
jderes;'tis hetglimlachen van
een stervende. De morgens en de avonden zijn koud.HetOude
spreekwoord komt tot zi
jn recht: ))Als er druiven zjn en vijgen:
moet men winterkleeders krijgen.'' De kleermaker wordt dan
nu oOk gedagvaard,om zi
jn Oordeel uitte spreken Overdejasjes
van de jongens.'t Plan bestaat,die jasjes te laten keeren.Maar
bij 'smans Opmerking, dat
al eens gekeerd zjn:zietmen
daarvan af:te meer:wijlmen nu vindt:datze toch OOk eigenli
jk zO0 nOg welmeê kunnen.
Als N Ovem ber gekomen en al een eindje voortgeschreden
is, dan oogst de m ensch mangelwortelen , koolrapen en knol-

len en hi
j brengt zi
jne koeien Op stal. lmmers:de dag van
Sinte Catharina (25 N0v.
)is de uiterste term.hyMet Sinte Katrijn
moeten de koeien aan de li
jn.''Over de weiden zweeft dus de
stilte, en die heerscht Ook in de slooten ,want de kikvorschen

zi
jn in hmme winterrustingegaan. In 'tbosch en in den tuin
vertoonen zich 't si
jsje en de mees,veelal verzeld van hetKlein
vo
gel
e
nwereld,het kleinste der Europeesche vogels:
Duimpje der
het aardige goudhaantje. Maar,terwi
jl die pleizier hebben:is 't
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een ti
jd van jammer en wee voor de vet geworden varkens. De
drukte van de slachtisin vol
le beweging'.En presentjes er van
worden gezonden aan de vrinden,die zelve niet slachten.Mijis
eens ztdk een presentje Op n0g al merkwaardige wjze Ontgaan.
Hoort, hOe Op zekeren Novemberdag,toen ik n0g Op mijn dorp
stond: eene vrouw t0t mi
j sprak. )U moet me nietkwalijk nemen, dat ik u niets van de slacht heb gestuurd;mijn hartwas
er goed voor, datweetu wel;maar mijn man,dat weet uwe
Ook we1? die houdt niet van geven; nu ben ik nOg stil naar

den slager geleopen,Om te vragen:ofalle varkens alti
jd evenveel ribben hebben; en die zei:t0tmijn spijt van ja; had hi
j
neen gezegd? dan had mijn man me nietkunnen narekenen,
en dan had ik u graag een paar lekkere karbonaadjes gegeven.''
lk antwoordde, heelwaardig en edelaardig?datik mi
j eigenlijk
in hetstandvastige cijfer der varkensribben verheugde:want dat
karbonaadjes, door de vrouw metlist en bedrog den echtgenoot
Onttrokken?mij zeker nietzouden hebbengesmaakt.- W aarki
jkt
i
j naar? O zoo?ja,ik zte het;'tzi
jn de gildebroêrs van Sint
Hubertus: die uwe aandacht trekken. Gi
j weet?Hubertus?hofmeester van den Frankischen Koning Theodorik?was een groot

jachtliefhebber en werd door de ontmoeting van een hert met
een kruis tusschen hetgewei:uit zijn wild en lichtzinnig leven
tOt bekeering gebracht; zelfs werd hi
j een Heilige. En hijis
de schutsheer der jagers geworden en gebleven. W e zi
jn te
Chantilly : in de vroegmis: Op den Sint Hubertusdag, den 34en

November. De hertog van Aumale is er metzi
jn gevolg. Zi
jn
Opperjager, Hourvari, brengtden oudsten der jachthonden,Rabagas: Op de trap van 't altaar. De priester versiert den hond

met een kokarde en besproeithem met wi
jwater en zes jagers
verheerlijken deze '
handeling met luide fanfares. Dit Oud gebruik? door genoemden H ertog nOg aangehouden , achtte m en

een waarborg voor een gelukkige jacht: geljk men in brood:
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Op den dag van Sint Hubertus gewi
jd:een voorbehoedmiddel
tegen hondsdolheid meent te bezitten. Nu maar, terwijl wij
dezen kleinen itstap deden,zi
jn de jagers aleen heel eind het
bosch in gekomen.

Zie nu,- diejagers
Gaan uit elkander:

Iederschrijdtzwijgend,
Glurend door 'twoud,
Achter den hond aan,
Die loopt te zoeken,
Ilverig snuTlend
Tusschen het hout.
Ras komt weêr leven
't Stille vervangen ;
Knallende schoten
Klinken door 't oord;
De echo's der heuv/len
Dragen den nagalm
Verder en verder,

Toejuichend,voort.1)
M aar de echo's herhalen Ook het akelig geschrei van het dier,

dat maar is aangeschoten,en nu schrikkeli
jk veel pi
jn heeft en
stervende 't verwi
jt doethooren: h
lmenschen!is datnu genot?''
lntusschen:thans is het dood;gelukkig. En in de eerste dagen
zal het wild wel wat rust hebben:want er komtsneeuw.pAndré
bringt Schneet'' zeggen de Ditschers,maar vöör den Andreas-

dag (30 N0v.
) komt ze ook wel.'tlskoud.Dat is November
eigen. Daarom zingt die jongen daar:metdatgeruite doekje
over zi
jn pet en zi
jn Ooren en met dien natten neus:
Sinte M aarten,wat is het koud!

Geefme een turïen ofeen hout.
1)L essen en Liederen eenerm oeder.Bladz.162.
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W ien zOu hi
j OOk beter aanroepen,dan Sint-Maarten,die,begaan met een schamelen bedelaar Op een guren dag: eigen m antel door midden sneed:Om er hem de helft van te geven ? En
aan den avond van dien dag verscheen hem Jezus?m et dien

halven mantel Om :en liet de bli
jde toespraak hem hooren:))Die
weldaad hebt gi
j mijgedaan.'' Zo0heeftSint-Maarten 00ng00den: een liefelijken naam. Alleenlijk niet bij de ganzon.W ant
Op zi
jn dag (11 N0v.)houdt men ganzenmalen,en daar houden
de ganzen niet van.
ln de laatste maand der twaalve,D ecem ber,bloeien nOg

enkele kruiden:jawel,maar alles roept toch,als met eenzucht:
het is llit. De mollen liggen in hun diepe winterwoning.Yinken

en snippen vertrekken. Het landschap is stil. Tenzi
j de gure
wind er beweging in brenge. ls niet:volgens Kiliaan,de W in-

ter de w indheer? De mensch trekt zich zooveelmogelijk in
het huiseli
jk leven terug. 't ls gezellig in de huiskam er;vriendeli
jk brandthetlicht:lustig knapthet haardvuur:vertrouweljk
zingt de theeketel. Op de stille straat wordt niets gehoord,dan

nu en dan een haastige stap Of een holklinkend ri
jtuig?
en heel uit de verte, a1s roerende klaagtoon : llde laatste

rammonas!',

$Eigenaardig is de aandoenlijkheid:die er alti
jd

ligt in dat laatste. Ik voel het: als Chateaubriand van den
laatsten der Abenceragen verhaalt;ik voel het:als Bulwer den

laatsten der tribunen mj voorstelt;ik voelhet?a1s Campbellmij
den laatsten m ensch doet aanschouwen ; m aar ik voel er Ook
iets van,als een zoon van Abraham in den stillen winteravond dat
geroep doet weerklinken :llde laatste ramm enas!'' En dan:de
laatste avond
als die komt:wat is er dan niet een weemoed

in 't harte. Dan denkt een mensch: ditvoorbij en dat voorbj;
voorbj: voor immer!Hij denkt aan de dagen:die vloden:aan
de bloem en : die stierven: aan de bladeren: die vielen, aan de
vrienden: die gingen , - en daar zwelt een traan,z0o niet in
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zijne oogen, dan toch zeker in zjn hart. Maar, daar heft
hij 't gebogen hoofd weêr Op;hi
j herinnertzich den avon'
b van
Sinterklaas, toen hij metzi
jn gelukkige kinderen weêr z00 jong
en zo0 blij was;hi
j herinnertzich den Kerstdag:toen llij met
Gods zingende Engelen: Op zijn manier: meêzong,en bîjdie
herinneringen Ontvloeit nOg eens een deel van het Engelènlied

aan zijn harte en dankende stamelthij: lEere zi
j Qod!''
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Schoone schepping in de schepping
Is de wilde waterval:
Die daar tuimelt van de rotspunt,
Die daar dondert in het dal.
Schoone schepping in de schepping
ls het steigerende m eer,

Dat:albtzlderend:zijn golven
Roert en wentelt:heen en weêr.
Schoone schepping in de schepping
Is de vlammende vulkaan?

Die het vuur,datin zijn hartis:
Naar den hemel Op doet gaan.
Maar nog schooner in de schepping
Is de menschenziel,in gloed?
Opgerakeld door de geestdrift:
Aangeblazen dtlor den m oed.

1) Bij de400steverjaring van Lutller'sgeboortedag,10 Nov.1883.
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11.

W at is de hoogste moed? - Niet, die op degens leunt:

Op bajonetten bouwt en Op kanennen steunt;
Niet,die,gesterkt door hulp van kloeke kri
jgskohorten:
Metjubelend hoera.
/zich in de bres durftstorten.
Daar is een hoog're moed,dan die Op 't Oorlogsveld,
Bewapend en gepluimd:ter Overwinning snelt;
Daar is een heldenteelt: die nooit het zwaard hanteerde,

En nimmer kruitdamp,rook Ofkri
jgsgeschreibraveerde.
De hoogste m oed is: 't staan ,in '
t barnen van den nood:
Door geen gevolg .gesteund:met hoofd en boezem bloot:

En tegen duizend in alleen te gaan,ten strijde,
Door 'tvast geloofOmgord: '
k heb de Almacht aan mijn zijde.
111.

Dien moed had Maarten Luther,
Dat hoog en stout bestaan :

De weerlooze Augustjner
Dorst Paus en Keizer aan.
H eld, die van Gods genade
Den ridderslag ontving ,-

't Geloove tOt zi
jn pantser,
De W aarheid tOt zi
jn kling.
Geeft eer aan alle helden
En plant hun glorie voort:
M aar bovenal de glorie
Yan dezen Held van 'tW oord.
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Daar gaat een lastwoord uit van 't schitt'rend H oofd der Kerk:

Door macht en majesteit schier onaantastbaar sterk:
En Tetzel:Op dien last:zet d'aflaat-winkel Open ,Ja:winkel:waar de schuld vergiflbnis kan koopen.
Daar ziet ge Luther
Ter slotkerk gaan,
Daar slaat de m onnik

Zi
jn stri
jdschrift aan.
Dat schrift verkondigt:
De kerk bedriegt
En de Opperpriester,
Te Rom e,liegt!
ln geheel Europa
Durfde dat slechts één :
Dat durfde Luther:
En anders geen.

Maar Leo's gram schap zendt,dien euvelmoed t0t straf,

Van uit zijn hoogen troon zijn doemend Oordeel af;
En juichend speltde Haat,dat Luther zich zal kromm en
En onder 't wicht des Bans zi
jne aanklacht zal verstommen.
Daar ziet ge Luther
Naar t poortpleilz gaan?
Reeds steekt de vuurkool

De houtmijt aan.
En 'sPausen Banbul

W ordtdoor zi
jn hand:
Als macht'loos machtwoord?
T0t asch verbrand.
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LUTHER.
In geheel Europa
Dudde dat slechts één :
Dat dudde Luther:
En anders geen.

Daar iste W orms vergaârd een Raad:v0lheerljkheid:Van Vorst en Stenden saâm : die Luther's komst verbeidt,
W ien 't hoog bevel daar daagde,om rekenschap te geven

Yan zi
jn vermeet'le taal en kerkbestormend streven.
Daar ziet ge Luther
Ter Raadszaal gaan ,

Men wijst,volhuiv'ring:
't Gevaar hem aan.
lx ocht ied'
re dakpan,''

Datwas zi
jn woord,
ylEen duivel worden ,
Toch schreed ik voort.''ln geheel Europa
Durfde dat slechts één :
Dat durfde Luther:
En anders geen.

Hi
j treedt die Raadszaal in. Dra Tzordt daar de eisch gehoord,
Dat hi
jn doel,zi
jn daad,zijn woord;
j herroepen zalzi
Herroepen watzi
jn mond en watzi
jn veder leerde:
En schuldbeli
jd'nis doen:datllij de Kerk Onteerde.
Daar ziet ge Luther
In 't midden staan;

Hj blikt manmoedig
Die Grooten aan.

Hier sta ik ''spreekthi
j
Z00 :er,als vri
j:

L U TH E R.

)Ik kan niet anders;

GOd helpe mi
j!''
In geheel Europa
Durfde dat slechts éôn :
Dat dudde Luther,
En anders geen.
V.

Twee Geesten zie ik dalen ;

'tIs:Ofze zust'
ren zijn.
Gelaat en vleug'len strzen

ln gouden zonneschi
jn;
En 'tvoorhoofd draagt een siersel

lran rozenrood robijn.
De diadeem , vOl klaarheid:

Wi
jstbeider wezen aan:
Op d' eenen zie ik W aarheid ,

Op d'and'ren Vrl
jheid staan:
In lett'ren? die al heller
En heller schitt'ren gaan.
En beide Geesten strooien
Het Luther-beeld met groen :
En gaan dan 't voetstuk tooien

Met ri
jkgebloemd festoen:
Terwijl ze zachten zuiver
Dit loflied ruischen doen :

lEcht discipel van den Christus!
Yolg'ling van den grootsten Held!
Klinken zal uw naam alomme?
Imm er van den Roem verzeld.''
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LUTHER.

lonze namen waren 't wachtwoord

En de schildspreuk in uw strijd:
Aan de W aarheid en de Yrijheid
W as uw moed en kracht gewi
jd.''
h
lDrllkke uw voetspoor ieder Chdsten :
M achtig tegen nood en dood?
Door 't geloof:in deze worst'ling
Heb ik GOd tOt Bondgenoot.''
W .

Die Geesten gingen heen,de W aarheid en de Yri
jheid,
Ja,in dien vorm ,- maar toch ,

'k Ontdek gedurig weêr haar lichtende nabi
jheid;
En '
k zing met dank aan G0d en zoo metheil'
ge blîjheid:
Ze zijn er nog!
Ze zijn er nog!

'
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M 1N G EW O O N BIJB E L GE B R U IK .
Beginnen moet ik metde aanwijzing van hetgeen ikmetdezen
titel bedoel. Mijn bestek is? om het eens heelkortte zeggen:
historisch-antiquarisch-literal-isch?en zal uwe aandacht richten 0p
hetgeen m en : vroeger en later? hier en elders: zO0 al met den

Bi
jbel gedaan heeft? buiten: - en, let wel? dit is hier het
zwaartepunt:#

buiten het .g6?/
Jpz?: gebruik. '
t Gewone gebruik

van den Btjbelis het lezen er van?hetstudeeren er in? 't zich
stichten er meê en Ook
het twisten er over. Alzoo: Op dit
een en ander vestig ik uwe aandacht niet: maar Op nOg ander

Bjbelgebruik. Vraagt gij: welk dan?

Ik ga u antwoorden,

na
eerst nog bericht te hebben : dat ik den inhoud van dat
antwoord in drieën zal verdeelen : en dat ik aan die drie deelen

dezeOpschriftengeef:Liefhebber'
jen,Beuzelari
jen,Bi
jgeloovigheden.
LlEF H EB BER IJ EN.

Hiertoe breng ik die verschillende vormen van Bi
jbelgebruik,
welke in dit éétle Overeenkomen: datze de vrucht zijn van het
streven: om 'tgenoeglijke aan hetstichtelijke te paren: ))'t vermakelijke en hetnut'' te vereenen. En dan denk ik, bj voor-
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beeld:aan deBjbelscheABC'S,Ofgedichten,waarinBi
jbelschepersonen naar de volgorde van 't ABO bezongen worden.Vatechter

die woorden gedicltten en bezongen niet al te hoog Op. 't Zijn
meestal rijmen in dezen trant:
D.- David was een groote helt,
Doch hizen volck heeft geteld.

G.- Goliath,die wertgedoot,
Door een steen en niet door loot.

M et het vervaardigen van zul
ke Bi
jbelsche Abecedariën ismen
sinds de ti
jden der vaderen voortgegaan t0t in Onze dagen.1)
Yervolgens denk ik aan Bjbelsche prenten en prentenboeken,
èèk eene odening uit den Ouden ti
jd? die voortgezetis tot Op
heden. W e moeten intusschen Opmerken :dat hierin:als in vele

zaken: vooruitgang te zien is. Zlllke armzalige prentjes:als de
oude ti
jd gaf,maken wijnu niet meer. OOk zijn de bi
jschriften
nu niet meer zoo kreupel of zoo lam , a1s voorheen. Ten voorbeelde:
Ik ben Joseph gewis en waar,

Komthier en kustmi
j allegaar.
Azahelword gedood doorAbners stri
jdb're hand,
Hijblaasthetleven uit,de sterkste van hetland.
Schoon Tobias is blind geraakt,

Verwonderlijk word hijziend gemaakt.
Godvrugte Judith doet een daad,
Die boven 't peil der vrouwen gaat.
Een lage stulp ,een boerenhut
Ontfangt 's werelts H eer en Stut.

Bovendien zi
jn de voorstellingen?die wi
j tegenwoordig geven,
*) Zie.b.v.zulk een ABC in mi
jn Sprokkelhout, op 'twoord: BIJsyl-scu Raadsel-ABc.

heel wat meer, dan vroeger, in overeenstemming m et de eischen
van geschiedenis en wetenschap.Voorheen veroorloofde m en zich

in dit Opzicht dichterli
jke vri
jheden?die verregaande mogen worden genoemd. Men vond er volstrekt geeu bezwaar in : lIebreeuwsche Patriarchen te laten wonen in een H ollandsche keuken ,en als m en den verlok.
en,zppp had uitgeteekend:meteenige
Fransche heeren en dames aan 'tkaartspel zich Overgevende:dan
ging men n0g zonder eenige wroeging in 'tgeweten naarbed.-

ln de derde plaats vermeld ik de Bijbelsche Raadsels. 0ns
voorgeslacht had heel veel Op met Bi
jbelsche raadsels, en
die behoorden tOtwat men chl-isteljjk f##rcr#r#/'noemde.Merkwaardig is 't ondertusschen: dat de strenge Voetianen dit chris-

telijk ti
jdverdri
jfniet christelijk genoeg achtten:Om hettOetestaan
Op Zondag. Op de andere dagen was het wel: maar op Zondag

niet geoorloofd:volgens hen,zich bezig te houden met werkjes
als hetboekje van den Utrechtschen muziekmeester de Passius:
getiteld: Honderdtalnieuwe geesteli
jke raadsels,Ofa1s de Cltrisf:lfj/
:: Tjjdrerdrqrer p/'
f: Geesteljjk I'
taadzelboek en zoo meer.
M en zegt, dat onze vaderen vroom w aren,en ik wil datniet
geheel ontkennen ;maar hunne vroomheid kOn somszeervreemde

dingen verdragen, dingen,die wi
j haastprofaan zouden noemen. W aarlijk,a1s men de raadselvraag stelt:))W ie isdeeerste
kleedermaker geweest?'' en dan antwoordt: ))
D e Heer zelf?die
voor de menschen rokken m aakte;'' Of: pW at is de eerste Academie geweest?'' en dan antwoordt: )De toren van Babylon:
want daar werden alle talen en spraken geleerd;'' Of: )W ieheeft
het langste gestaan?'' en dan antwoordt: )De vrouw van LOth ,

want die staatnog:''

dan gaat men toch:Op zi
jn zachtstge-

1) Daartoe behoortmede hetABC,vermeld in de nootop blz.36.
2) De volle titel staat opgegeven in Sprokkelhout, op 'twoord BIJBxluscH Raadsel-AB c.
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nomen, al zeer zonderling Om met zaken, die m en zegthoog en

heilig te achten. Misschien gafhetzeer veelvuldig Bijbelgebruik
in den Ouden tijd van zelfaanleiding tOtdezewelwataltegroote
gemeenzaamheid. O0k het ernstigste en heiligste verliestiets:bi
j
menigvuldigen Omgang er meê, van zijn kracht en zi
jn invloed;
geen m ensch is Oneerbiediger in een kerk:dan een stovenzetster:
en geen m ensch is Oneerbiediger Op een kerkhof? dan een doodgraver.
Eindelijk breng ik nOg in deze rubriek van liefheb-

beri
jen:Bi
jbelsche fguurraadsels:- rlbus:zooals de Franschen
zeggen. ZO0 staat in mijn kast een boekje:alhier verschenen in
1731, en getiteld: De kleine Printbjjbel, Overgezetuithet
Hoogduitsch,en voorzien van eene ontzagli
jk geleerde voorrede:
die m et orieksch en H ebreeuwsch letterschrift getooid is:en naar

Memphis en naar R@me wi
jst,naar Constantinopelen nOgandere
plaatsen ?maar die tén slotte toch wat m eer gewoon en gem eenzaam van toon wordt en dan in de goedmoedige verzekeringuit-

loopt: ))W i1 Ondertusschen dezen Of genen Alomus ditwerkje
vitten en bedillen,ik zalmijzulks.niet eensbelgen.''Natuurljk
neemt deze grootm oedigheid en zachtaardigheid ons in voor den

man. Zjn boekje? nu, is eene verzameling van teksten: die
weêrgegeven worden ten deele m et woorden:ten deele met fguren. - h
)Na dezen geschiedde llet woord des Heeren t0t Abram
in een gezicht.'' Gezicht wordt teruggegeven door de teekening

van een menscheli
jk aangezicht.- )De mensch iskortvan dagen
en zad van Onrust.'' Onrustwordtteruggegeven dtlordeteekening

van datgedeelte eener klok:datonrustheet.- plli
jvalledaarin
m et VOTWOOSting.ll Fc! wordt teruggegeven door de teekening
van een Opgezetten muizenral. - G anmerkt,gi
j,Onvernuftigen

onder hetv0lk.'' Die onvernuftigeltonder hetrolk worden teruggegeven door de beelden van een Pierrot en een Arlequin,

eene voorstelling? waarbi
j Ons onwillekeurig de verzucllting Ontsnapt: Och Of Pierrot's en Arlequin's in den volke de eenige Of
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de ergste Onvernuftigen waren! Genoeg?gijkentnu den aard
van het werkje: dat mi
j soms aan een alevellenrebus doet
denken, die mi
j eens onder de Oogen kwam,en waarop ik las:
h
lde liefde wil ge'' en dan volgde de staart van een koe:en ein-

deli
jk 't woord lworden''; dat woû zeggen: lde liefde wilgekoesterd worden,'' want blijkbaar rekende de steller er Op:dat
een vluggeuitspraak Ongevoeliggekoesterd zOu maken uitgekoestaarl.
BEUZELARIJEN

is het Opschrift van mi
jn tweede rubriek;dat echter, ik erken het: Ook wel eenigszins kan terugslaan Op de eerste;want

Ook Onder die liefhebberijen was veelbeuzelarij. Toch heb ik
hier Ook nOg andere dingen voor Oogen. Op uwe toestem-

ming mag ik zeker vertrouwen: als ik het? bi
j voorLeeld:
beuzelarijnoem :den ganschen Bijbelafte schrijven.lntusschen,
m eerm alen is dit geschied. W illem Heerman:lid van deYroedschap van Leiden: in het midden der 15de eeuw : verriehtte,

Onder anderen,dit ziellooze werk. Hijvroeg en kreeg verlof,om
zijn afschrift,in twee banden: 0ud en Nieuw Testament:Op een lessenaar in het koor der Pieterskerk voor ieder ter
bezichtiging neder te leggen. 00k zekere Claas Com mers van

der Marck, in de 17de eeuw : heeft den ganschen Bi
jbel afgeschreven. Hi
j begon daaraan: toen hijreeds 67 jaar Oud was:
en gaf zi
jn werk ten geschenke aan de Bibliotheek derLati
jnsche
SchoolteDelft:welke boekerijtusschen 1810 en 1813 teLeiden
verkocht is. De geschreven Bijbel kwam toen in 'tbezitvan
den heer lI.Potholt van Dorp. Dit exemplaar kwam wedervoor

Op eene veiling van den heer Beijers te Utrecht (19- 27 Mei
1882):uit de nalatenschap van den Repetitor Dr.M.D.deBruyn.
Het geheele werk bestaat uit vier deelen. llet lste deel bevat

Genesis tOt Job,.het 2de de Psalmen tot de Openbaring; het 3;e
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de Apocryphe Boekenz' en het 4de? dat spant de kroon !
bevat Opgaaf van het aantal kapittels: verzen, woorden en letters:

in elk der Bi
jbelboeken voorkomende, alsmede van 't aantal
m alen, dat sommige woorden : als God, Jezus, H eere, er in

worden gevonden 1). De laatste,van wien ik weet:dathi
j een
soortgelijken arbeid Ondernam :was zekereheerPauw :teUtrecht,
die ti
jdens de Belgische Onlusten uitzi
jne betrekkiug van stadsvendumeester: aldaar, Ontslagen werd,en toen zijn troostzocht
in het afschri
jven van den Bi
jbel:
een werk, waar hi
j in
negen maanden en drie dagen m eê klaar kwam.

NOg eens: wij noemen met reden den arbeid: waaraan we
dachten,gebeuzel. Toch zullen zi
j: die er zooveelti
jd aan gaven en zooveel m oeite aan besteedden : zoO niet geoordeeld
hebben. W at? Onze Oomm ers heeft het als een vrom e Onder-

neming beschouwd: blijkens de hartelijke dankzegging? die hi
j
aan zi
jn handschrift heeh toegevoegd, dat Gods goedheid hem
vergund had, zijn werk voorspoedig ten einde te brengen. En
in 't 4ëe deel van Oomm ers komt van Arnoldus Bornius: die
predikant geweest is te Schagen : te W oerden , te Delft en te

Alkmaar, in welke laatste stad lki
j,in 1679:overleed,een l0fgedicht voor, waarit bli
jkt: dat hi
j een arbeid, als dien van
Comm ers,uitermate schoon en verheFend vond. Over den smaak
valt niet te twisten.
TOt de rubriek van beuzelwerk behoort het almede:als m en

voor getallen Bijbelsche omschri
jvingen zocht en b.
v.in plaats
van 15 te zeggen, ditzei:pde Ouderdom van Hizkia,toen hij
aan de regeering kwam ;'' in plaats van 6 :l
y't getal der maten
gerst, die Boaz aan Ruth gaf;in plaats van 12 :lhet getz der

steenen die Jozua te Gilgal oprichtte,''enz.2).
1) Zie iets van deze zi
jne opgaven in Sprokkelhout, op hetwoord
BIJBELhPAeI.

2) Zie Sprokkelhout,aan 'tslotvan hetartikelBIJBELôP/:AI.
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En verder breng ik n0g het volgende tOt diezelfde rubriek van

gebeuzel: men nam een gedeelte van den Bijbelvoor zich,bij
voorkeur een geschiedverhaal: en gaf dan den inhoud daarvan

weder in bi
jééngezochte en aanééngeregen woorden van llonlerus
of Virgilius Of een anderen schri
jver. Natuurli
jk kwam deze
oefening niet dikwi
jls voor,maarzekwam dantocllvoor.Eudoxia?
de gemalin van Theodosius 11, schreef Bi
jbelsche Historiën in
zinnen van Homerus 1) en Proba Falconia deed hetzelfde in
zinnen van Virgilius 2
). Zoodanige letterkundige producten heeten cento's:en cento beteekentlappendeken 3).
BIJ G ELO O V IG H EDEN
is de titel: dien ik aan het derde deel van dit mi
jn Opstel
geef. En dan dOe ik mi
jne intrede in dit derde deeldoor de

vermelding, dat somti
jds de Bi
jbel door het bi
jgeloof is ter
hand genomen: Om den naaste te schaden: maar somti
jds
ook, - en dat w as dan in allen gevalle veel beter:- om
den naaste te baten. Als ik gewag maak van den toeleg,onl
den naaste te schaden: dan denk ik aan het zoegenaam de dood-

lezen. Oudtijds heerschte:nameli
jk:hier en daar hetvolksgeloof?
dat:als men een Psalm :met name een rloekpsalm 4):leest van
achteren naar voren : en achter ieder woord: dat men uitspreekt?

den naam van zijn vijand noemt,die vijand moet sterven. ZOu
wellicht:

zOO heb ik wel eens gedacht:- zOu wellicht Onder

dit bi
jgeloof de ware gedachte verscholen liggen?datmen door
een verkeerd gebruik van hetBjbelwoord den naaste verderven
kan ? lnderdaad, dit laatste is een waarheid,

1J) De titelis 'Of
zvçozlvrçuveç.
2) De titelis Cento Fï9-#i!'
Jcn1f:.
3) Zie Sprokkelhos
lt,op het woord cExTo's.

4) Zie Sprokkelhout?op '
twoord BTJGELOOF in G.

eenewaarheid,
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waarvan men in geschiedenis en ervaring niet zelden de droeve
bevestiging vindt. Ten andere, als ik melding m aak van den
wensch :Om den naaste te baten : dan denk ik aan deaanwending

van de eene Of andere Bi
jbelplaats tegen deze Of die ziekte.Z00
m eende het volk in Onderscheidene streken? dathetlezen van den

8sten Psalm ? drie weken lang:t.w.wekelijks Op drie dagen en
dan telkens drie keeren? boven het hoofd van een kind: dat de
spruw heeft,genezing zal geven. En een ander Oud volksgeloof
zegt, clat het een kranke verkwikking en verademing brengt,

als men hem den wind van snelbewogen Btjbelbladen in 'tgezicht doet waaien. M isschien schuilt daar deze waarheid wel

onder:watuitden Bi
jbelu tegemoetwaait:mi
jnlijdendebroeder!
dat zal tOt verzachting uwer smart kunnen strekken en t0t verheldering uwer hoop.
Iets anders. Ons, m enschen: is 't verlangen eigen :Om toekom stige gebeurtenissen: en ,in 't algemeen :verborgene dingen
te weten te komen. Heeft men in dit verlangen en in dit streven betrokken de ingewanden van OFerdieren , de vlucht en het
geluid van vogelen: den loop van droppels langs een spiegel en
van kofdedik op een tafelvlak,het spatten van vonken,hettikken

van metzbelen:hethuilen van honden:de richting der li
jnen in
de hand,hettuiten der Ooren:het gloeien der wangen:hetjeuken van den neus?het droomen:het niezen: de speelkaarten, de
sterren , de dooden , en n0g honderd dingen m eer: is geen

wonder,datde Bi
jbel daar nietwerd buitengehouden. Laatmij
een paar preeven van Oude,bijgeloovige begrippen en prakti
jken
te dezer zake hier noemen. En dan wijsik allereerst Op eene
bi
jgeloovige gewoonte:waarvan reeds Augustinusgewagmaakten
die zich in die mate uitbreidde:datsomti
jdseenekerkvergadering
noodig vond?zoowelgeesteli
jken,als leeken:met den ban te bedreigen , a1s ze zich van dit kwaad niet Onthielden. lk bedoel

dit: men nam een Bi
jbel meê naar bed?opende dien:als men

()EW 00N BIJBEL(àEBRUIK.
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eens wakker werd:in het donker,legde een hoekvouw in 'topengekomen blad en keek 'smorgens na? Op welke woorden depunt

van hetvouwtje gericht was:en in die woorden vond men dan
eene aanwi
jzing van dit Ofdat:voor de toekomst. Ofwel?men
legde een gesloten Bi
jbel Op de tafel, 'smorgens,voordatm en
nog iets had genuttigd. Dan Opende men dien Bijbel?zonder
zoeken , geheel naar dat 't viel: en merkte alsdan Op, welke

woorden daarbij het eerst in 't 0og sprongen. ln die Avoorden
zocht men dan een gunstigeu Of een Ongunstigen zin. En Omdat
men zocht,werd allicht het zoeken OOk vinden. Z00 heb ik eens

eene halfwi
jze juflrouw gekend: 'k heb er meer dan éénegekend,en Ook welhalfwi
jze heeren?maar voorhedenhebikalleen
éénejuFrouw te vermelden: die mijper briefgedurig allerlei
vragen stelde en dan steeds eindigde met het woord: nu ?aanstaanden Zondag zal ik uw antwoord wel hooren. En als ze dan

'sZondags daarop in de kerk zat?dan vernam zij ook altijd iets:
wat voor haar het antwoord was op hetgeen ze gevraagd had.-

Dat men aan zulk een willekeurig openslaan van den Bijbelveoral
gewichthechtte bi
j den aanvang van een nieuwen toestandOfeen
nieuw ti
jdvak: bi
j voorbeeld, op Nieuwjaarsmorgen, is lichtte
begrijpen. Yerwantmet deze opvattingen washetook?alsmen
de kracht van eene Onthulling Of voorspelling toekende aan de
woorden: die m en 't eerst Opving: wanneer men ergens binnen

kwam , waar overluid in den Bijbel werd gelezen. ZOO wordt
verhaald: dat Clovis? te Tours gekomen : een hoveling naar de
kerk van St.M artinus liet gaan?met den last:Om Op dewoorden

te letten:die Op 't Oogenblik van zi
jn binnentredenhem tegemoet
zouden klinken. En toen die woorden Psalmwoorden waren:
waarin dankbare vreugde werd geuit Over een behaalde everwinning:
Of toen? althans, de hoveling zeî: dat het zoo
was geweest: want hovelingen weten wat niet is: als 't in hun
kraam te pas komt: Ook wel te maken: toen werd dit,na-
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tuurli
jk:als een voorteeken Opgevat van kri
jgsgeluk en zegepl'
aal.
In 't voorbi
jgaan zij Opgemerkt:datmen Op soortgelijkewi
jze
ook wel eens de gedichten van Homerus en van Virgilius als

Orakels gebruiktheeft.1) W e vinden,bijvoorbeeld,vermelcl,dat
Karel 1,'van Engeland: eens een deel van Yirgilius Opeu liet

vallen,Om uit de plaats,die hem daarbj in 't 0Og springen zou:
Op te maken: welke toekom st hem wachtte. En wat viel voor
hem open en wat sprong hem in 't 0og? Het was de Onheilspellende regel:
Sed cadat ante diem ,m ediaque inhum atus

datis:hij valle vörr zi
jn tijd en ligg'daar Onbegraven.
Maar: we keeren tOt den Bi
jbel terug. En dan wi
js ik u op
een gebruik:dat ik Bi
jbeldraaien à0u kunnen noemen. Op vele
manieren heeft men vroeger en later met den Bi
jbel gedrayid:
maar wat ik nu wil verm elden is dit. Er was eene misdaad ge-

pleegd:maar men wist niet?door wien.Dan nam meneenBijbel,
men stak er:bi
j Joh.1:vs.1,een sleutelin,halverwege,en bond
dan stevig om dien Bi
jbel, met den ingeklemden sleutel: een
vrouwe-kousenband. W aarom een sleutel? lk denk: dat hierin
zekere.symboliek lag; immers,er moest iets Ontsloten worden,
wat dicht en bedekt was. W ellicht schuilde er Ook eene zinspe-

ling in Op de in den Bjbel zelven voorkomende uitdrukking:
psleutelder kennis.''S) En waarom een kousenband,en bepaald
een vrouwe-kousenband? Datweet ik niet;men schijntgemeend
te hebben:dat die vooral veel kOn verklappen. Nu:aan de ein-

den van dien band werd vervolgens de Bijbel opgehangen?en
alsdan ging m en de namen noem en dergenen :tegen wie m en

vermoedens had. En a1s men nu werkelijk den naam van den
1) De benaming was Sortes Vlrgilianae.
2) AeneïsIV:620.

3)Luk.XI :52.
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dader uitsprak, dan draaide de Bi
jbelOp eens een slag 0m.
zooda
nig middel was deze. Xen
Eene andere aanwending van

stak in de pi
jp van den sleutel een Opgerold papiertje,beschreven met de namen der verdachte personen.Dan werd diesleutel:

bijPs.L :(0Ok welbij Joh.1): tusschen de bladen geklemd:en
de Bijbel door twee tegenover elkander staande mannen vastgehouden. Daarop riep men met luider stemm e uit:wat in het
18de vers van den genoemden Psalm wordt gevonden : llndien

gij een dief zi
jt,z0o looptgijmet hem,''en bij datpgij''werdde
naam ingelascht van een verdachte. Had m en den waren naam:

dan draaide de Bijbel uit de handen der houders. lntusschen is
hierbij de gedachte uit Onze zielniet te weren, dat die houders
dan nOg al eenigen invloed konden hebben en de natuur een

handje helpen konden bi
j de bepaling:die is 't.

Op ééne ljn

met de daar verm elde middelen is OOk te stellen hetuitvorschen

van de woonplaats eener heks:door den Bi
jbel.lmmers,alsmen
te middernacht uitging:dragende een Bijbel,met twee gekruiste
sleutels er in:dan ging die Bjbel draaien?zoodra men vooreene
woning kwam ,waar een heks zich in Ophield. Overigens: als
ik in 't bekende werk van Van Lennep en Ter Gouw onder de

voorkomende uithangteekens niet alleen vermeld vind lldenBi
jbel
met het Lam ,'' pden Bi
jbel met de Duif,'' pden Bi
jbelmet de
Pauw,''lden Bi
jbelmet de ZOnt''maar Ook pden Bijbelmetden
Sleutel, dan vermoed ik! dat deze voorstelling we1 in verband

kan staan met het bi
jgeloovig gebruik:waar we aan dachten.
Alaakte ik daar gewag van een middel:om een heks te Ont-

dekken?van zelfherinneren we ons daarbij?dat ditmiddelslechts
één was uit vele en Onwillekeurig denken we aan de Onderzoe-

kingen:die algemeen bekend zijn onder de namen van dewaterzrpd/', de ruurproeft de ketelproef, de lreegproeftenz. ln betrekking t0tmijn onderwerp heb ik hier nu alleen n0g iets van
de '
uteeyproef te zeggen. Die proefmoest eenvoudig uitmaken,
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Of de aangeklaagde vrouw :naar evenredigheid van lengteen Om-

vang, eene natuurli
jke Of eene Onnatuurlijke zwaarte had. M s
Karel Y aan de stad Oudewater het privilegie verleent van de
W aa.(
!, dan is daar de bepaling bi
j: dat de Stedeli
jke Regeering
zal te Onderzoeken hebben: llof de wigte wel accordeert m et de

natuurlijke proportie van hetlichaam.'' Dit was alzoo de gew one ll,eeqproe
t'
. Maar daarbi
j heb ik nt1n0g eene andere soort
van weegproef te noemen, die meer bepaald in mijn Onderwerp
betrokken moet worden: wi
jl de Bijbel er bijkwam. 'tW as?
nameli
jk? voorheen nu en dan gebruikeli
jk: de van hekseri
j be,

tichte vrouw:tOt Op het hemd tOe Ontkleed,te wegen tegen den

kerkbijbel,en dan werd uit de zich Openbarende gewichtsverhouding besloten èftOtvrijspraak,ôft0tveroordeeling. 'tKan zi
jn?
dat Ook weêr dit gebruik zi
jn diepste wortelen had in een niet
onjuiste gedachte, de gedachte? datmen, aan den Bijbelgewogen ,inoest kunnen bestaan in 't gericht.

Zeker 0ok bi
jgeloovig, maar in allen gevalle niet zO0 akelig ,
was de proefneming:die Oudti
jds hier e.
n daar bi
j de dorpsmeisjes, met name in Engeland? in zwang was. Deze deernen?
iml
uers, legden niet zelden een Bi
jbel Onder haar hoofdkussen,
na een sixpence in dien Bi
jbelverborgen te hebben:en wèl:in
het Boek Ruth, en llierdoor:meenden ze:z0u in den droom
het beeld valz harell aal:staanden echtgenoot zich kom en vertoonen. Datdanwerkeli
jk veelaldeaanstannde:althans:debegeerde,

oolltgenogtill dell(1room O0k verscheen:isnietOnmogeli
jk.Maar
daal'Zal dall Waarschijnli
jk de gedachte:waarmeê hetmeisjewas
ingeslapen ?meer aallgedaan hebben: dan öfdesixpenoe:öfR:1th.

W aarom jtlist ëen sixpence? Dat kan ik u nietzeggen. En
waaronl datgeldstukjejuistil1 'tBoek Ruth? Dit zal:denk ik?
uit deze Qmstandigheid verklaard kunnen worden: dat rnen de

arme Rutll? die de vrotlw van den ri
jken Boaz werd:alsbeeld
en vertegenwoordigster van een gelukkighuweljjkbeschouwde.-

M 1N

Sommige meisjes, evenwel, schijnen Bi
jbel en sixpence wat al
te eenvoudig gekeurd te hebben. lmm ers:daar waren er, die
een heele verzameling van allerlei voorwerpen Onder haar lloofdkussen stopten ?te weten :eerst een gebeden- en formulierboek:

geopend bij 'tHuwelijksformulier; vervolgens een sleutel;dan
een ring; voorts een bloem ; daarna een wilgetakje;dan een
koekje:gebakken in den vorm van een hart;verder een korstje
brood,en eindelijk:vier speelkaarten:klaverentien?hartennegen?
schoppenaas en ruitenaas. De proefneming moest geschieden bij
volle maan: in den herfst? en hetmeisje moest?bi
j illbed
stappen ?zeggen :
O ,M aan!die alle vrouwen m int,

Betoon u mij ook welgezind,
En laatmi
j zien in dezen nacht,
W at1otmijin de toekoznst wacht.
Dit is een soort van variant Op wat m en noelut het -,1;'
t(ll'e(ts-

gebed. lmmers een Andreasgebed is de door eell lueisje uitgesprokene begeerte naar een echtvriend ,en de gewone vorln ?

zoo zegt Luther in zijne Colloquia?- was deze:s0 ?lleilige
Andreas! wil bewerken , dat ik een goeden :braven echtgenoot

kri
jge? en vertoon mi'
i
# dezen nacht, hOe hi
j is: die nli
j
huwelijk zalvragen.''1)
Als we nu Op hetgeen we bedachten lrugzien en vragen ,
wat we daarin voor Oogen gehad hebben? dan m eethetalltw oerd

zijn: veel smakeloos ti
jdverdri
jf? veel kleingeestig gebeuzel e11
menig ten deele Lelacheli
jk?ten deele betretlrenswaardig'wanbegrip. M aar was het dan wel de m oeite waard,daarop Onzeaal'
t-

dacht te richten? - Mi
j dunkt:in alle bescheidenheid,ja.Vobreerst: het was eene bi
jdrage tOt of eene verversching van
Onze historische kennis. En de ware wijsheid achtniets
1) Zie Sprokkelhout,op 'twoord ANDREASGEBED.
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wat in de geschiedei sderm enschheidvoorkomt: Ontblootvan alle

belang; de ware wi
jsheid let 0ok Op de dwaasheid. De echte
wijze toch is als de bekwame en vernuftige werkman:die niets
weggooit, Omdat hij met alles nOg iets weet te doen:van alles
nOg iets weet te maken. Ten andere: het Overdachte leverde

ons eene bijdrage,

alwaihetdangeen Opwekkendebjdrage,

t0t de kenis van den menschengeest?die,eenm aal zich latende
verleiden :om van het zonnige pad der gezonde waarheid en der
zuivere rede af te dwalen ,in allerlei duistere poelen van Onzin
en dwaasheid verzinkt. Bovendien ligt hier een nuttige waar-

schuwing in,deze,namelijk,datwe van Onzin endwaasheidniet
enkelde bespotteli
jke zjde Opmerken moeten;er isookeenezeer
ernstige:sombere:droevigezi
j aanteWnden;immers,vanzlllken
onzin en zulke dwaasheid ging vaak de Onzaligste invloed uit Op
de geschiedenis van vele harten,vah vele hllizen, van gansche
geslachten :en er kwamen niet zelden de hardste wreedheden en
zwartste gruwelen uit voort. En zOO klinkt dan O0k Ons allen
de roepstem hier tOe: doet toch:ieder in uwen kring: al wat

uwe hand vindt om te doen:ter verdrijving van devuiledampen
van Onverstand en bi
jgeloof,en ter verspreiding van hetheldere
licht: dat in breede en glanzige golven steeds ontwelt aan het

ware en schoone. En dan,bj dat algemeene,ditbjzondere
nog. lk heb gesproken Over Bjbelgebruik. llierover zijn we
't zeker eens:dat zulk een Bjbelgebrik,als waaraan wi
jheden
dachten: voor 't grootste deelgansch verwerpelijk is. Maar de
ti
jdgeest, in Onze dagen waar te nemen:geeftmij aanleiding,
om hier bj te voegen,dathet nalaten van alleBijbelgebruikèök
verwerpeljk is: en datdie Oude Bi
jbelis en blijft een boek:te
ri
jk aan letterkundige schoonheid, te kosteljk in geschiedkqndige
waarde en te m achtig in louterende en verheFende werking: om

èf in beslag genomen te worden door beuzelari
j en bi
jgeloof:
èfOngebruiktte bljven liggen,ter Oorzake van Onverschilligheid
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en waanwi
jsheid. In den Bjbelband is een schatvan bi
j uitnem endheid hooge en diepe gedachten bi
jééngebonden? die raim en

krachtk dienst kunnen doen:Om flauwe en lage gedachten ttit
Onze harten te bannen en Ons het geleide te verzekeren van de
twee goede geesten : de twee trouwe gidsen , de twee striende

engelen,wier namen zi
jn: W i
y lteid en Vroomlteid.
En nu: n0g eens weêr terugdenkende aan de afdwalingen van
den menschengeest, die Ons Onder de aandacht kwamen, en

daarbij Op de grootsche werkingen van dien geest lettende,die
daar tegenover te zien zi
jn:b.esluitik met deze regelen, waarin
ik het een naast het ander gesteld heb :
Vreemd wezen ,onze geest,- som s m et den koningsmantel,

Somsmethetdoffe grauw van '
tknecht/lijk pak bekleed;
Ten deele '
t zonnig licht,ten deele neev/len zoekend,
Een lompenraper hier en daar weêr een profeet!

Vaak sm akeloos en laf,vaak priester van het schoone;
Hier nachtuiltusschen 'tpuin,daar aad'
laar op de rots;
Nu beuz/lend als een kind,in nietigheên verloren,
Dan zaam'lend in zich zelf 't licht der gedachten Gods!

Gelukkig dan demensch,wiensgeest,zijn adel voelendj
Aan 't kleine en duist're ontklimt,naar 'tgroote en ware trekt,
En,uit den nevelkring in 't zonlicht opgestegen ,
Steeds reiner lucht doorklieft,steeds schooner land ontdekt!
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DE TOEBEREIDSELEN.
llaieve schepsel,wat een drukte!

Hè!daar looptje hoofd vau om.
Kaatje!K0m dan toch!W aar zitje?''lHier,m evrouw !ik kOm ,ik kom.''

h
lMietje!stuur Johan eens boven,
Of,neen ,- laat maar:- zeg hem maar,

Dathij gauw den kapper hier haalt,
W ynt me dochter kom t niet klaar!

En vlieg ji
j eens naar de naaister,
W ant daar is nu nog ontdekt,

Dat de bruidsjapon,van boven:
Bi
j den hals?toch leelijk trekt.''
lMietje!''roeptmijnheer.Geen antwoord.
lM l
-etl'e!'' )0ch man !dem eidisuit!''
)Uit? '
W aaroul? 't ls miserabel!''
)0m een boodschap voor de bruid.'' )Dan Johan.''- )Die haaltden kapper.'')OOk al uit! ls dat een boêl!'' )BOêl? 't Is aak'lig m et de mannen ?
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Afaar ze hebben geen gevoel:
Iloe zou 't op een dag is dezen

Op zjn el en derugst gaan?
Denk toch,wat er alkosatkijken,
Voor dat alles is gedaan.

Ga je nu maar verder kleeden;
Op den a= stoelhangtje das.''h
lcomplem ent:'' roept nu de huisH echt,
>En dat M er de kapper was.''>)0 !'' hervat mevrouw lgelllkkig!
Hè1mi
jnheer!wat komt u laat!''))Eb,kekaloppeerd,madam e!

Krulstok kwi
jt kewèst op straat,
Uitkevlogen uit mi
jn zak uit,
Opkepakt door speulschen ond,

Uit <en Ond zjn bek geMcongen,
Toujours draaiend:zOO:in 'trond;
Zie! dat mOs wel retardeeren ;
Alaar ik Tierk nlet groot vitess',
Eb dan OOk een eerdiplôme
NOg van 't leste kap-congres,

Eny''

h
)Nu ja!'k wil't we1gelooven,

M aar ga nu naar boven :man!
W antm e dochter wacht zO0 lang al;
Ze is er zenuwachtig van.''-

En de kapper spreekt:wjsgeerigj
Metzi
jn dnger aan den neus:
h
loch,Madam !'k zie eelveelbridjes,
Maar zijn allemaal nerveus.''
Doch:nu gaat hi
j toch naar boven
En neemt van de hooge trap:

W aarlijk met lofwaarde vlugheid:
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Steeds twee treden in één stap.

M s zi
jn werk is afgeloopen,
Vangt de taak der zust'ren aan,

Die alschikkend,strijkend:plooiend
Om hetbruidje staan en gaan.
Krak!- h
lochhemel!''jammertdeOudste,
h
lLieve hemel!wat een kruis!

Bi
j dit haakje gaathet scheuren?
ls de naaister al naar huis?''pla,die is daar net vertrokken.''-

h
lGeef dan mi
j maar draad en naald!''
En fluks heeft de tweede zuster

'tKjn gereedschap aangehaald.
En nu piektmetijver de Oudste:
Maar door d'Overi
jlden spoed
Prikt ze Op eens zich in den vinger,
En daar komt een droppel bloed.

Nieuwe ramp en nieuw gejammer!
Op de bruidsjapon een spat!
)Nu Ook dat nOg ! W at begonnen?

Jongens:jongens!'t is me wat!''
)Eau de C'logne!'' - pNeen, dat helpt niet,

M s die Opdroogt,zieje 't;neen!''- y
lTTier! Een takje Oranjebloesenl;
Naai er dat m aar overheen.''En die raad wordt aangenomen;
't W as de keus van 't beste deel:

Met een takje Oranjebloesem
Dekt men in het leven veel.

Eind'li
jk:'tbruidje is gansch in Orde.
Langzaam komt ze van de trap:

Met haar beide zusters bi
j zich,
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Tredend in geljken stap.
De Oudste plooit den ruimen sli er
In elkaâr m et zachten greep,

En de jongere,even zorgzaana,
Draa# den enenlangen sleep.
Zie!daar treedtde jonkvrouw binnen,
Kem ig:kel
lrig rein en fjn.
't BlaA e kleed: '
t bevallig kapsel:
't Nette schoent
je van sati
jn,
Alles:maakt haar schoon '
en aardig;
Alaar vooral dat lief gezicht,

Stralend van een zonneschijntje:
W aareen wolkjen over ligt.
Hart'
li
jk kust de bli
jde bruigom
't Maagd'lijn op den frisschen mond,
llaar een bruldsbouquet vereerend,
Die aan allen ,in het rond,
'tW oord ontlokt: lNeen !veel bouquetten
Zagen we al eens,voor en na,
M aar zoo'n prachtstA nooit, als dezen ,
Die is zonder wederga!''
Voorts wordt in den kring gefhtisterd:
p't Is een allerliefste bruid.''
h
yprachtig,hoor!''- h
)Entocheenvoudig.''psnoepig, snoepig ziet ze er uit.''-

't Is de tjd. Daar wordt vernomen
W ielgeromm el,paardendraf:

'tRi
jtuig voor:een kittig knechtje
W ipt met vluggen sprong er af.

Hi
j ontjluithetfraai coupeetje,
En als bruid en bruidegom

DR IE SCH ETSEN
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Ord'lijk hebben plaats genomen?
Draaithj flink den knop weêr Om.
En 00n Schoorsteenvegersjongen
Ki
jkt:- welkomtdatniet te pas?
Maar hij doethet:zonder schaamte?
Metzijn zwartgezichtdoor 'tglas.
NOg een jongen,Ook nieuwsgierig,
Die met hem eens even ruilt,
Arendt zich t0t de schaar in 't ronde
Met het woord: ))Ze het gehuild!''

led're koets kri
jgt nu haar aandeel.
Eind'li
jk ri
jdt de stoet daarheen?
En met allerhande praatjes
Gaat de drom van 't volk uitéén?

Opgevroolijktdoor een baker,
Dik en bOl en breed en kort:
Die de geestigheid deed hooren:

)TrOaw maar,eir 'tverbouje werdt!''-

DE U ZEGENING.

Ouders:vrienden en verwanten

Zi
jn in breeden kring geplaatst;
Bruid en Bruidegom ,hier de eersten ,

Komen dâârom juisthet laatst;
't M lerlaatstverschi
jnt de leeraar,
Die hun huw'li
jk wijden moet:
En die,na gebed en lofzang?
Nu aldus zich hooren doet:
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)M et G0d begint gi
j. Goed begin.
Gaat voort m et God, door heel uw leven;
Dat zal u vrede en hope geven,

Dat steun u zijn bij aluw streven,Hetzi
jn met G0d heeh zegen in.
Nu:reden hebt gi
j zeker heden:
Bi
j zulk een keerpuntin uw l0t,
Om 't hart,m et lied'ren en gebeden ,

Te hefen tOtuw Heer en lG0d.
Yoleind was Hoofdstuk Een van 't leven,
W aar kindsheid boven stond geschreven,
Door lelietjes van 't dal0mg0V0n ;
Toen kwam een i euw kapittelblad,
Dat Jongling, M aagd t0t titel had,
M s in een rozenl
jst gevat.
En H oofdstuk Drie vertoont zich thans,

Dat,als zjn opschrift,de eerenamen
Van M an en Frovvl verbindt te zamen ,
M et korenbloem en arenH ans.
M aar,ieder hoofdstuk van het leven :

HOe wiss'lend OOk zjn inhoud zj?
Herizmertsteeds: Een is nabij.
Dat moge u dank in 't harte geven
En 't lied u door de ziel doen zweven :

Mi
jn Helper en mijn Hoop is Hi
j!
lli
j was het,die uw gangen leidde:
ZO0, dat de ruimte?die ze scheidde,

Moestsamenkrimpen tOtéôn lijn,
En die uw harten zöö formeerde,
Dat zich het een naar 't ander keerde,

Onl,zoet en zalig:één te zjn.
Gi
j naauat,zOo zegt raen:de een den ander;
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Alaar,neen!GOd gaf u aan elkander, -Ziet in dàt licht elkander aan :

En bli
jh:vereend in lust en li
jden:
Het stdjden deelend en 't verblijden,
Steeds trouw en goed te zaluen gaan.-sFees,rlan! der vrouw tOt gids en hoeder;

Zi
j geeft aan vader en aan moeder
Een afscheidskus en volgt uw gang,

Bljmoedig Op uw trouw vertrouwend
En Op die trouw haar hope bouwend,
Yervul die hoop,uw leven lang.
W ees:vrouw !den m an tot hulp en zegen,

En,waar hj mOê wordt Op zi
jn wegen,
Bereid hem rust en heil in huis;

Betracht:watvreê geeft en verblijden:
En:als het kruis nietis te mijden,
W eet zijne en uwe smartte wijden:
En vlecht:tot leniging van 'tli
jden
En totbemoediging in 'tstrijden,
De bloemen des geloofs Om 't kruis!
Zegt,wiltgij dat? Staat 0P,te Zamen ,
En antwoordt.

Beiden zegt gi
j:J*c.
?
M oge u des H eeren hulp bekw am en

En klinke Zi
jn almachtig amen
Op 'tjawoord uwer zielen na!
Legt nu de handen in elkaâr,

En maakt,bi
j wat u zalweervaren:
En vreugd u biên Of smarte baren ,
M aakt steeds dit zinneteeken waar.

W eest éôn:in lichte en blijde dagen:
W eest één:bij storm en onweêrsvlagen,
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En toont bij drukkend levenslot,
Wat last twee menschen kunnen dragen,
Wanneer ze in liefde elkander schragen
En 't zielsgeloof ze hecht aan God .
Kweekt daartoe Christus' geest in 't harte ;
Die wekt de vreugd, die stilt de smarte,
Die wapent tegen flood en flood
En zoomt van iedre wolk bet zwarte
Met purpergloed van 't morgenrood .
En flu, gaat been, gaat been in vrede !
Des Heeren gunst ga met u merle
En geev' vervulling aan mijn belle,
Dat, als na 't he' 'g uur van thans
Een reeks van vele, vele jaren,
Met lief en leed, is heengevaren,
Gij van uw bond flog hell moogt garen
En 't cijfer van deez' flag bewaren
Als in een immer groenen krans .
Nog eens, Gods huTp moge u bekwamen
Tot al, wat aan uw roeping past .
Houdt, door de liefde, uw harten samen,
Houdt, door 't geloof, den Yader vast,
Yoor heden en voor eeuwig. Amen!"
Weer rijst flu 't gebed ten hoogen,
Nog eens ruischt een dankend lied ;
En geev hart is onbewogen ;
Zeker 't hart der ouders niet,
Die daar op bun kind'ren zagen,
Menschen thans, jawel, maar toch,
Schoon ver van de kinderdagen,
Altijd hunne kin d'ren flog.
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Allen gaan . En de orgelklanken
Roepen hun, bij 't heengaan, na
»'t Slot van alles blijve : danken !
't Laatste woord : Hallelujah !"

HET FEESTMA A L.
Mooie zaal, vol licht en bloemen ;
Mooie tafel, rijk bezet ;
En een groote schaar van gasten,
Allen in hun feesttoilet .
Bruise soep en tevens wine
Wordt gediend, naar ieders zin ;
Vleeschpasteitjes en croquettes,
Tongen, zonder gnat er in ;
Ossehaas en coteletten,
Dikke sans met champignons ;
Jonge worteltjes en spersies,
Erwtjes, boontjes en cardons ;
Hartig geurende kapuinen,
Versche zalm met malsche sla,
Nougats , poddings , macedoines,
IJs, en marasquin daarna ;
En bij alles keur van wijnen,
Aangeboden door een knecht,
Die , bij 't rondgaan , regelmatig
Wat de names niet zijn, zegt
»Linslaborde ! Linslaborde !" 1)
»Dame ! blieft u Jan Bertijn ?" 2)
1)

Lynch Labarde . 2) Chambertin .
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lGrauwe Rosa! Grauwe Rosa!''

h
yGransjatodetromv n!''- 2)
M aar,let op ! daar komt champagne,

En een gast4st overeind,
Die,met allerlei gebaren,
Aan den president iets seint.
Deze vat het en verkondigt:
y
)00m Van Holte heeft het woord.''
>Hm !''zegt daarop 00m Van Holte; Diepe stilte; - alles hoort.

>
)Gi
jzi
jtdus,Bnxid en Bruidegonz!
Thans in den echt verbgnden;
lk wensch,dat door u ia dâen band
Steeds vreugde word'gevonden.
W at is een leven zonder band?
Een ongebonden leven.--

Ik wensch,dat u 'tgebonden zjn
Een schat van heG raoog'geven.

Uw huw'lijksband zi
j liefdeband,
00k band van plicht en orde,
W aarmeê de vriendschapsband met ons

Gestak verbonden worde.
Uw tante en ik,wi
j sterken graag
Dien band met gouden randen,'' - Daar zit er een ,die hoorbaar spot:
pGenade! wat een banden !''
Maar oom ,grootmoedig,geeft geen acht
Op zulke le e streken

En bli
jftvolhardend,almaar door,
1)Gruau la Rose. 2)Grand château detrois moulins.
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Van band en banden spreken;

W aarna Mjsluit: h
)En nu,wat Ooit
De tand des Tijds verkleinde,
Uw band blijve immer Onverlet,
Uw band zij zonder einde!''En de buurman van 'sm ans gade

Voegthaar t0e:)W atkan mijnheer
Prachtig spreken , zO0,in dichtmaat!
'tIs vast niet voor d' eersten keer?'1
lNeen !''is 't antwoord,hlheele stapels

Yan gefchten heeft hij al;
'k Denk: dat eerlang wel een bu del

In hetlichtverschijnen zal.
Som s,- ik schn'k eralnietmeervan:-

Roept Mj 'snachts: h
)>ik heb er een!''''
sieet u? een idee; en loopt dan

Izings naar zijn less'naar heen.''- m lngeling-kling! h
lNeef Yan Zilten
Yraagt een Oogenblik het woord.''
Neef,een man, die 't grootst gedeelte

Van zijn leven sleet aan boord,
Staatnu op en houdt zi
jn blikken
Strak Op bruidegom en bntid
En spreekt,kunsteloos en goedig ,

Flink en rond:zijn feestgroetuit:

Ja,maajes! 0Ok ikvroeg eens even hetwoord.
'k Zit niet hier, om vliegen te vangen.

k wensch,uit mijn ziel,de vervulling je t0e
Van alje rechtmatig verlangen.
Ik wensch je 'tVerstand als den man aanhetroer,
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De Liefde als kompas: daarbeneven :

En 'tinzicht steeds:nou moeten zeilen er bij,
En :nOu is 't weêr zaak: Om te reeven.

llebtdoorgaans een stevige bdes Op je tocht,
Geen stite:waar 'tze; zOo bij zwabbert;
Een vliegenden storm wensch ik vastje niet t0ej
Maar dompige stilte is belabberd.

'k Hoop, datje behouden moogtal, watje vaart,
M aar evel: a1s Een 't niet m ocht willen ,

Dan zetje éln,f'
?
gle:,drietfs Gods naam Overboord
00k 't liefste,

en dan zonder bedillen.

Bli
jft'eFen van ziel:ook aldektweêr en wind
Je facie m et plooien en rimpels,

En komt Op je ti
jd,waar je wezen moet:aan,
M et wapp'rende vlaggen en wimpels.''-

00m Yan H olte spreekt met preutschheid

TOtzjn dame: pFoei!wat ruw !
'k Vind die zeelui grove m enschen,
Platte zielen : wat vindt u ?''

W at zijvindt:datbljftverborgen:
sfant weêr wordt de schel gehoord
En de president doet weten :
h
lvriend Yan Hakklen heeft het woord.

Jan Van Hakklen is een jonkman,
Die al dertig jaren telt,
Maar die nooit: Of zelden, uitgaat?
M s hem m oeder niet verzelt.
M oeder is oOk hier aanwezig.

Maar:men zag 't,zi
j raakte in 'tnauw ,
Toen zijhoorde profeteeren,
Dat haar Jan iets zeggen zou.
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Loodrecht staat daar Jan :m aar bevend,
lets van wanhoop Op 'tgelaat.

lvrienden!''zegthi
j:en zi
jn moeder
Kri
jgthet:merkbaar?vrees'li
jk kwaad;
lYrienden, aan deez'disch gezeten:

lk geloof:datgi
j,datik''Allen wachten,maar niets volgt er:
Dan een vreemde soort van hik.
Aak'lig: - en vooral voor moeder;

Plots'ling rijst die van haar stoel?
Vliegt naar Jan en trekt hem neder:
En m et diepgaand leedgevoel

Roeptze: poch:Jan!0ch:lieve jongen!
Datje je Ook nietraden liet!
'k Zeî nOg zoo:ml
je moet nietspreken:
'
W ant:je weet,datken jij niet!''''
Doodsbleek zit de llieve jongen'',
Die aldertig jaren telt;
En zjn moeder zucht aandoenlijk:
pGoeje Jan:'k ben zoo Ontsteld.''De oud're gasten: schoon m et moeite:

Bli
jven ernstig bi
j 'tgeval;
Maar de jong'ren,daar:aan 'teinde,
Qieg'len :llleere?mensch !h0e mal!''
Dan,er volgen and'
re toosten ,
Glad van vorm en vOl van gloed:
En die m aken,- heel gelA kig,
Spoedig weêr de stoornis goed.

Eind'
lijk gaat de vader spreken:
De achtb're vader van de bruid,
Die aldus in reinen eenvoud:

'tDiep gevoelzjns harten uit:
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h
)Uw raoeder en vader,
Verbinden:lief kind!
Alet nadruk Op heden
llun wenschen en beden
Voor u en uw vrind.''

h
lGi
j waartOnzer woning
Een vriend'li
jke geest;
En ,wat Ooit 0ns griefde:
Steeds is 0ns uw liefde
Tot vreugde geweest.''
pMaar: dochter des huizes:

Dat bli
jftge nietmeer!
Toch bljftge,bij 'tscheiden:
Yoor 't hart van Ons beiden
Het kind van weleer.''

h)De Hem elsche Yader

Betoone u Zi
jn trouw
En loon'wat voor dezen
De dochter wOu wezen
Aan 't leven der vrouw.''

>En gi
j:wien 0nsharte
Als zoon thans begroet,

0ch!bljfhaar getrouwe,
ln vreugd en in rouwe,
0ch !wees voor haargoed!''-

pDatbeloofik!''- is zijn antwoord:
En hi
j geeftzi
jn bruidje een hand:
W aar een hart in is te voelen:

DRIE SCHETSEN VAN EEN TROLTWDAG .

Vast'lijk aan haar hell verpand ;
Handdruk, dien een kus bezegelt,
Waar een voile ziel in gloeit,
En waarbij een traan van weelde
't Oog der jonge vrouw ontvloeit. -Nu een woord van dank aan de ouders,
Dan aan alien. - 't Uur is daar.
En straks staan de stoelen ledig
Van 't gelukkig jeugdig paar .
En wij doen naar 't geen de wijsheid
Neef, den zeeman, zeggen doet
>>Hazepeper waar geen hags is,
Is een onbestaanbaar goed ;
Wat moet nu nog bruiloft heeten ?
Weg zijn bruidegom en bruid ;
Laten wij dan ook maar weggaan,
Want flu is de fat er nit !"
Maar wij denken, onder 't heengaan
Vreemde dag, zoo'n huw'lijksdag !
Dag vol proza en idyllen,
Vol van weemoed en gelach .
Dag van eenheid en contrasten,
Dag, die door elkander mengt
Wat het hart tot scherts kan stemmen,
Wat de ziel tot bidden brengt .
Houde maar voor wie hem vierden
Steeds zijn naam een blijden klank,
Als de naam eens flags, die leidde
Tot veel zegen en - veel dank.
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IN D E N O M N IB U S.
Onder de vele nieuwe verschi
jnselen, die in de stad onzer
inwoning in den laatsten ti
jd zi
jn Opgekomen,1)behooren ook die
Zwaarwichtige en hoogverhevene verschi
jnselen,dieopvierwielen
voortrollen door Onze straten,en diewi
j Om nibussen noemen.
De eerste omnibussen vertoonden zich:- dat is nu Ongeveer

vi
jftig jaar geleden
in A ankrijk. Maar wââr,dat kan ik u
zeker zeggen, want de steden Pari
js en Nantes betwisten
elkaâr de eere der uitvinding:en 't Ontbreektmi
jaan denoodige

niet

gegevens, Om in dit geschil uitspraak te doen. De naam 0m ni-

bus is een Latijnsch woord?dat wi
j niet kunnen vertalen dan
m et behulp van twee woorden : om nibu s beteekent v0or

allen. Dus: een zeer vri
jgevige en vriendelijke naam. W ij
stuiten zoo dikwi
jls Op allerleiakelige Openbaringen en invloeden
van een geest van uitsluiting en onverdraagzaamheid,maar bi
j
de Omnibussen is daarvan nu toch eens niets te bespeuren ;

integendeel, ze zijn net zeo goed voor u:als voor mij:en net
zo0 goed voor mij,als voor u;ze zi
jn voor allen. NOg eens,
datis heelvrijgevig en vriendeli
jk. En een sprekend beeld van
die vrijgevige en vriendeli
jke strekking is Ook hierin gelegen,
1) Geschreven in 1877.
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dat zoo'n Omnibus geen portier heeh ;m en kan er zO0 maar in
en uit; van afsluiting: zelfs van afsluiting van tocht,is geen
sprake. Dat men achter dat:voOr allen, 't welk de vertolking
van Om nib us is: de woorden n0g m oet denken : die beta-

len, spreekt van zelf. Maar de prijsis zeer matig.lntusschen
geloof ik, dat de invoering van die Omnibussen voor de meeste
m enschen eene vermeerdering van uitgaven baarde; maar daar

heeft men dan toch Ook weêr dat gemak voor. En dan,bij
Ongunstig weêr heeft m en immers reden ,Om zich met stillehar-

tevreugd Op de gelukkige gedachte te wiegen,datnu eigenljk
zoo'n rit per Omnibus nOg eenvoordeeltjelevert?datmenimmers,
als men liep: bij zulk een weêr en zulke straten,zeker voor
veel meer dan tien centen aan parapluie en kleêren bedied.
Behalve voor degenen :die er in en Op zitten ,bieden de Omni-

bussen bovendien nog gemak aan:en denkeljk ook welvoordeel,
voor winkeliers en fabrikanten :die er hunne adressen in hangen:
Of die er buiten 0P laten schilderen :dat de Wagen hun fabriek

of hun winkelvoorbjrijdt. W elvernuftig uitgedacht. Niet: dat
ze 'tvan 'tvoorbijrijden moeten hebben;maar men kan er imm ers voor hun deur uitstappen.

M aar,doordien ik al een- en

andermaal den naam om nib14s uitsprak: gevoel ik mi
j gedrongen : in betrekking daartoe: een raad u te geven. Ik raad

u: nameli
jk: aan: dat woord Om nibus in zijn volle lengte te
behouden en niet teverkorten tOt bus: zooalssommigen doen.-

W aarom ze dat doen:'tzi
j Om tijd uitte winnen:'t zi
j Om Onnoodige slijtage in hunne spraakorganentevermijden: datweet
ik niet.Maar:'
tklinktzo0 mal:vind ik,als iemandzegt:dathij
zi
jn kind Of zi
jn vrouw Of zi
jn tante in een bus heeftgezet
of uit een bus heeft gehaald; vooral tegenwoordig, nu zOo van
alles in bussen te koop is.

Nu ik dit woordje voorafheb laten gaan,sta ik gereed u een
rit te beschri
jven: door mij meêgemaakt in een Omnibus,van
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den Dam naar het Frederiksplein: en de gedachten u mede te
deelen: die in mi
j werden Opgewekt door 't geen ik daarbi
j zag
en hoorde. Yoor datwi
j afreden,stonden we stil;datisduideli
jk. De een na den ander kwam binnen. A1 aanstondsgaf
dat binnenkomen dier Onderscheidene personen mi
j aanleiding
tOt de stille Opmerking, dat de raenschen z00 zeer verschillend

zijn van aard en temperament. De een toch kwam binnen met
al de rustigheid van iemand,die volkomen zeker van zijn zaak
is:en de ander kwam binnen met eene zoOstuipachtigegejaagdheid: of hi
j zi
jn leven moest redden en t0t op de treê nOg in
twi
jfelwas: Ofhem ditalOfniet zOu gelukken. Onder de binnenkom enden was OOk eene burgervrouw :met een kind Op den
arm . Eene andere vrouw , die Over haar zat, zeî al gauw :

lounst:juFrouw ! hOe zwak ziet dat schaapie er uit.'' hlJa jtzffrouw !'' zeî de moeder, )'t het klieren in 't buikie; daar heb

ik al vi
jfkindertjes aan dood;en ik vrees?dat ditwurm hetOOk
niet lang m eer za1 maken.''lUwem oesthetwatlevertraan geven.''
y
lD aal-kan 't kind niettegen,juFrouw !als het '
tflessiemaarziet:
za1 ik eens veronderstellen :dan kokhalsthetal.'')1k zou hettoch

doorzetten:juFrouw !mijn kleine meid is er heelemaalvan opgekomen ; 'k wOu , dat u ze eens zag; as m elk en bloed:kan 'k

uwe zeggen; en mi
jn man gebruikt ook alti
jd nog levertraan;
altijd 'smorgens,voordathij naar 'tkantoor gaat;hi
j is Op een
heel goed kantoor: en de heeren maggen hem allemaal even
graag 1iye
-- , weet u ?''
En z00 ging dat door, en ik vroeg

mij zelven af,hOe dat zinsverband moestworden verklaard,en
Of dat Ook door de levertraan kwam , dat die man zoo'n goed

kantoor had en datalde heeren hem even graagmochtenli
jden;
maar ik vond hetverband niet. V ddelerwijlwas het ri
jtuig
vol geworden. 't W as wezenlijk vOl;maar de conducteur zeî,
dathet nietv0lwas:en dat zeîhj Op zi
jn standpuntmetrecht:
immers: 't is zijne roeping niet:naar de menschen:die in een
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wagen zitten:maar wel:naar de ci
jfers:die er buiten Op staan,
te rekenen. Nu , in vele gevallen pleegt dat te gebeuren: dat

cijfers en werkeli
jkheid niet geheel in Overeenstemming zi
jn.
Maar, aan die ci
jfers zich houdende, jawel:dan had de man
geli
jk:dan was de wagen niet vOl;- éôn moest er nOgbij.En
één wilde er O0k nOg bi
j;maar de natuur werkte volstrektniet
m eê, want die eene was een zeer dikke. Niet onbegri
jpelijk,dat
deze heer metzure en nijdige gezichten Ontvangen werd. Niet
Onbegri
jpelijk: zeg ik: want dit is reeds een vaste gewoonte
geworden : dat: als de Omnibus het volle getal personen, die
gezegd worden er in te kunnen :bevat Op één na: en die eene

treedt binnen, al de anderen hem aae ijken,Ofhi
j de Onbeschohste indringer was;- komt daar nu n0g bi
j:datdie laatst
binnenkomende een zwaarlijvig mensch is?dan verhoogtdit de
uitdrukking van opgekropte gram schap in de blikken deranderen.

De heerj wien ditmaal die Onvriendeli
jke blikken golden:was
blijkbaar een goedig mensch: zooals dikke luî meestalzijn:en
hi
j sprak heel beleefd en minzaam tottweejuFrouwen,tusschen
welke hij plan had zich te vestigen:)0ch:als de dames een
klein eindje wilden Opschikken.'' Een klein eindje: datwas
een verzachtende uitdrukking:wantaan een klein eindje had hij
Ilietgenoeg,- en:ditzeggende,zette hj zich a,
1neêr;wè1te
verstaan, daar begon hijmeê;maar 't liet zich aanzien:dat er
nOg heelwat gebeuren raoest:eer hij aan 't kussen z0u raken;
hi
j hing voorloopig nOg maar zO0 wat. M aar 't Ontbrak hem niet
aan de verkwikkende vertroosting der hoop:wanthi
jzeî:londer
z
al
we
l
za
kken.
'
'
En
t
oe
n
had
i
k
a
nder
maal aan't rijden
leiding tOt de Opmerking:wat zijn toch de karakters der menschen verschillend. lmmers,dejuFrouw linksverdroegden druk
met zwi
jgend geduld,metwaarlijk voorbeeldigegelatenheid,maar
de juA ouw rechts werd kenneljk innig kwaadaardig,en riep,
met schrille stem en op kattigen toon : loonducteur!als dathier
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zOO m oet gaall,dan ga ik er uit.'' En de conducteur zeî,erg

Laodiceesch, maar toch nietzonder grond: ))Ja?juflrouw !daar
zOu ik m e geen harnas Over aantrékken? Of u er uitging.'' De
booze dam e bleef echter zitten ?en de anderen lachten. En ik
dacht: dat konat er van ?als een m ensch Onverstandig genoeg is:

Om te dreigen met een ding,dat eigenlijk geen dreigement is?
en als hi
j dan bovendien nOg niet eens zich gedraagtnaar dat
dreigen. W aarom speelde die m uzikant:van wien ge zeker wel

eens gehoord hebt:op de viool? als zi
jn vrouw naar den waterkant liep: en waarom zong hi
j dan?allachend:h
lmijn vrouw ?
die gaat 'er verdoen:verdoen;mi
jllvrouw,diegaat'erverdoen?''
Omdathi
j welwist?dathij straks weêr achter haar zOu kunnen
zingen: lMijn vrouw , die heeft 'er bedacht? bedacht; mi
jn
vrouw die heeft 'er bedacht.'' W ant zijhad al twintigmalen gezegd: dat ze zich ging verdrinken ?maar ze had het nOg niet

één van die keeren gedaan. Neen! dacht ik:als jenietkunt
dreigen metiets van belang,dreig dan niet;en alsjegeenplan
hebt, om te doen naar je dreigen?dreig dan ook niet;anders
wordtge belacheli
jk: datleerthetgevalvan deze dame alweêr.
Nu, maar: thans was onze Omnibus dan toch wezenlijk
Toch wilde er nu nOg eene dame in. M aar dat kOn
niet, ten ware dat een der heeren ?die binnen zaten :uit holl'
egaa
n
z
i
t
t
e
n.
De
co
nduc
t
eur
vr
oe
g
da
t
lijkheid bovenop wilde

j zeî: )1s er Ook
dan oOk,en hi
j vroeg het heeldeftig:want hi
een van de heeren: die deze dameverplichten wi1, doo1-buitenop
plaats te nem en?''- M aar geen der heeren had er trek in :die
dame te verplichten ; althans,- niemand zei:ik. Anders zegt
een mensch nOg al gauw en n0g allicht datwoordje ik;maar
nu sprak niemand het uit. )ls er O0k een van de heeren ?die
deze dame verplichten wil,door buitenop plaats te nemen ?''Die vraag, dat herinnerde ik me toen ?had ik eens Op komieke

manier hooren Omzetten: door een jong heer:die,terwijlhet
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stortregende, bij een Omnibus kwam : van binnen geheel met
dames:en voor 't meerendeel bejaarde dames bezet,en dietoen:
zijn hoofd in den wagen stekende m et een rondgaanden blik,
deze vraag deed hooren : )1s er 0Ok eene van de dames?die
een jongheer verplichten wil:door buitenop plaats te nemen ?''

Maar toen was er OOk geen mensch in hetrijtuig:(lie ik zeî.
De tijd van vertrek was gekomen. De conducteur uitte het
groote woord Onzer eeuw : W ooruit!''

en daar gingen we.

Toen we de Beursstraat door waren:en OOk een eindjevan 'tROkin achter 0ns hadden,wendde de conducteur zijn gelaatnaar
't publiek in den wagen en trok eventjes aan de klep van zijn
pet,eene beweging,die dan zeggen wil: h
lMag ikuw kaartjes?''
Dat begreep dan Ook ieder en de een na den ander voldeed aan
't verzoek. H et laatst was d.
e dikke heer daarmeê gereed,die

aan de kattige jllFrouw naasthem onvermi
jdelijk een paarextradrukken moest toedienen, om in zjn zak te kunnen komen?
welke extra-drukken door haar beloond werden met een paar
extra-blikken,van deze beteekenis: )'tZOu me een warewellust
wezen , is ik J'Ou vernietigen kOn !'' - Een der heeren , niet
V0r Van d0n C0nW 0t0W g0Z0t0n ,bood stilzwi
jgend zich aan tOt

Onbezoldigd verzamelaar der kaartjes. Dit zietmen alti
jdgebeuren ,als de wagen nOg al bezet is, - en ,ik moet zeggen: dat

is mi
j alti
jd eene aangename aanschouwing. W aarom ? Omdat
er hipvaardigheid uit die handeling spreekt. Er is: helaas!

in Onze Tzereld zO0 dikwi
jls Ongeneigdheid tOt helpen te zien,
er is zo0 dikwi
jls gelegenheid: Om den kouden regelte zien
toepassen : h
lLaat ieder voor zich zelven zorgen'', dat het een

mensch verkwikken moet:alshi
j daar tegenoverweêr eenseene
Ondubbelzinnige uiting van goedwilligheid en gedienstigheid Op-

merkt. Die verkwikking was 00k toen weêr mijn deel;diekreeg
ik dus voor mi
jn dubbeltje nOg t0e Op den rit.- Een Oud
vrouwtje echter, datmeêreed:had geen kaartje?maar betaalde
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tien losse centen. pllaar nloet nOg een stiver bi
j,juA ouw !''
zei de conducteur. )W el ja: dat kan je denken! Nee?man!

't is zoo alwel.'' h
llletkan niet, jusrouw !de pri
js is vi
jftien
cents; lees u m aar; daar staat het.'' pJa:Of het daarstaat: dat

kan mi
j niet schelen;ik geefniet meer;ik ri
jd hetheele eind
nietmeê;ben je mal? ik moeter bi
j de Amstelstraat uit; daar
woont rae dochter: en die is van raorgen van haar zevendekind
bevazen: en haar mlan is op zee?dus:een heeletoestand; mlaar
't is gelukkig alles wel,en notl z0u ik zoo wat assisteere:want
ze heit zoo'n tutterige baker:en.....'' Deze toespraak: die niet
m eer rechtstreeks tOt den conducteur werd gericht:m aar die
Ongevoelig eene toespraak tOt het publiek was geworden :werd

afgebroken door de herhaling van den eisch: h)K0m jufrouw !
't is vi
jftien cents.'' Het Oude vrouwtje werd nu boos: en zei:
>0fje nOu lang zeurtOfknort,je kri
jgtze nietqtien ismeeras
ïenoeg voor zoo'n eindje.'' En:ziet!daar was mi
j eenetweede
verkwikking bereid:want een heer tegenover me gafaan '
tbestje
een kaartje, en toen kreeg ze ten slotte dus o0k nog de reeds
betaalde den centen terug. Dat vond ik mooi van dien heer!
zO0 m ooi, dat ik dachf: )Hè!ik w0u dat ik die heer was!'' nlaar nûsschien lag er toch OOk weleenige ijdelheid in dezen
wensch,- dan,hOe dat zj:ik was nu eenmaalnietOp dieninval

gekomen. W at nu dat Oude vrouwtje betreftt wellichthad ze
niet meer dan tien centen bi
j zich: en dan washare redeneering niet zeer bevreemdend;want dat gebeurt dikwi
jls,dat
iemand eene stelling verdedigt:niet:Omdathi
j van de jistheid
daarvan overtuigd is, maar Omdat er Omstandigheden zi
jn:die
maken, dat hijnietwelanders kan spreken dan z/ô. Maar i.
n
allen gevalle,in hare redeneering had ze Ongelijk. Zi
j wildeimm ers hare beschouwing en de uitspraak van haar Oordeelstel1en boven de geschrevene:ja!in drllklettersvoor ieder leesbare
wet. Maar zo0 zi
jn er velen:die <etvragen:)W atiswet?''-
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maar:h
lW atkomt mj voor,goed en behoorlijk te zi
jn?'' En als
ieder dien regel ging toepassen : dan was er geen regel m eer

mogeljk: dan zoa de een geen soldaatwillen worden, en de
ander z0u zi
jn kind niet willen laten inenten: en de derde
zOu geen belasting willen betalen, - zietgij? datkan niet.
W etten moeten er zijn:en die moetengeëerbiedigdworden.Deug0n ze niet: dan moeten pogingen worden aangewend,om ze

beter te krijgen. Maar zoolang ze bestaan: moeten ze geëerbiedigd worden:en dan moetieder wijs genoeg en redeli
jk genoeg
zi
jn,Om iets te willenOpoFerenvaneigenlusten eigen Oordeel;anders loopt alles in de war.- Terwi
jlik aan deze half wi
jsgeerige: half staatkundige beschouwing mi
j Overgaf:richtte zich
mi
jne aandacht Op een buitenman: die 0ok geen kaartje had,
maar Lehoorli
jk en zonder tegenspraak drie stuivers betaalde,en
toen een klein brokje groen papier terugkreeg. )W at moet ik
daarmeê doen?''vroeg hij aan eenjongmensch:dienaasthem zat.
h
lDaar kan je van avond meê naar de komedie ïaan,'' was het
antwoord. Nu? hj kOn er 0ok nleê naar de komedie gaan;hij
kOn er overal m eê gaan; maar 't was toch voor den gekhouden,
w ant het m oest hem in den w aan brengen, dat het groene pa-

piertje zooveel als een entreebiljet was. lk k0n aietnalaten,
den blzitenman beter in te lichten: en ik dacht: )Ziez00, nu heb
ilk Op dezen rit toch 0Ok iemand welgedaan.'' M aar tevensvroeg

ik mij zelven: ))W at is dattoch,dat er in een mensch zoo'n
eigenaardige neiging kan zitten: Om zjn naaste in 't Ootje te
nemen, en O0k, Om het vermakeljk te vinden,a1s zjn naaste
beet genom en wordt, door een ander?'' lk dacht Onwillekeurig

aan hetantwoord,datiemand n0g al eens kri
jgt:als hijaan een
voorbi
jganger vraagt: )H0e laat is 't?'' )ZO0 laat als de klok
staat.'' lk dacht aan het bescheid,dat n0g al eens Op devraag:
>H 0e k0m ik daar Of daar?''wordt gegeven:lEerstga je goed
staan, en dan loOp je je neus maar na.'' lk dacht aan den
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bezorgden boer:die hijgend aan een jongheer vroeg:lMi
jnheer!
weet u ook : wanneer de laatste trein naar H aarlem gaat?'' en
toen het in die Omstandigheden zoo tergend antwoord Ontving:

>De laatste trein naar Haarlem :vrind? datzullen wi
j denkeli
jk
geen van beiden beleven !''lk dacht aan een academiekennisvan

me: die eens bj een horlogemaker inliep met de vraag:lMijnheer! zoudt u mijn horloge weleens wizen maken?'')Als 'tu
belieft:mi
jnheer!'')G0ed;als 't dan eens kapot is,dan brengik
hetwel-'' En ik herinner lni
j:dat dezelfde eens eentilbury:die
hem tegenkwam ,en waar een heer met zijn koetsier in zat:liet
stilhouden,en toen vroeg: h
lMeneer:z0u ik mogenmeeri
jden?''
lzieje niet,dathet ri
jtuig bezetis?'' zlawel? meneer! maar:

v'

als u er uit ging.'' lk dacht aan vele en velerlei manieren :
waarop de eene mensch den anderen m ensch voorden gek houdt,

en ik zat alweêr metde vraag:)Yan waar toch die liefhebberj?
W at is dat toch?'' maar ik k0n er niet anders Op antwoorden ?
dan m et dit negatief of Ontkennend woord:llzeker is het geen

toepassing van den regel: w at gij niet wilt: dat u geschiedt, doe dat ook aan een an der niet.'' lntusschen ,

sommige lieden,dat moet ik nu toch Ook weer zeggen,zijn er
zelve de schuld van : als ze worden bespot. Daar hebben we
reeds iets van gehad, en daar kwam op dezen zelfden ritnog iets

van voor;Onder anderen dit. Bi
j de Muntging een derheeren
den Omnibus uit. Op eens deden nu twee candidaten voor de
Ontstane vacature zich Op , eeu korte en een lange: en die
gingen eene:we1 niet langdurige,maar krachtige worsteling aan,

waarin zij nietgestoord werden:doordien de conducteur:anders
vrederechter op die achterplank, jaist boven Op was. De
korte Omvatte krampachtig de ijzeren leuning van de trap:maar
de lange drukte z00 geweldig tegen hem aan en tikte hem zoo

geniepig metde knop van zjn stok op dekneukels?datdekleine
man het opgeven moest. Nauweli
jks was de lange gezeten:of
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hi
J' Vr00g .
*h
lDeze omnibus ri
jdt immers naar 't Hollandsche
spoor?'')Als we altijd doorreden:''antwoordde dezelfde grappenmaker: die het groene papiertje had voorgesteld als een komediebiljet, - h
lals we alti
jd doorreden, kwamen we misschien
we1 eenmaal aan 't Hollandsche spoor, Omdat Onze aafde

rond is; maar vooreerstri
jden we nOg steeds daarvan af.'' En
hals over hoofd sprong de lange den wagen uit: door al deaan-

wezigen bespot, jlzist Omdat hij met'zooveel inspanning: ja!
geweldenari
j,eene plaats had veroverd i.
n een omnibus,dieprecies
in de verkeerde richting hem voerde. - Ziet!als er menschen

zjn, die den spotmet u drjven willen,- datkuntgij veelal
niet keeren. Maar zorgt vooral, dat gi
j nietzlllke domheden
doet: die een ander regelmatigen grond geven, Om u te bespotten.
Toen de lange man er lzit was,was er dus weêr ééne plaats
Open. W as nu de korte n0g m aar hier! Maar die was al lang
niet meer te zien. Dat is meestal z00 in onze samenleving : de

sollicitant, die eene plaats Ofbetrekking,waarnaar hi
j gedongen
heeft,kri
jgt, dien zietmen,maar:waar de andere sollicitanten
dan weêr bli
jven, die zijn mededingers waren,dat merkt men
zO0 niet; die vervloeien dan weêr in den grooten hoop, waar

ze even uit zi
jn Opgerezen. 'tDuurde echter ni
et lang: Ofer
;
deed zich iemand Op voor de Opengevazene rlllmte. Toen we
Over de helft waren van de Regulierbreestraat,wenkte een dikke

jneouw , gejaagd en in spanning, dat wijstilhouden moesten.
H et m ensch liep z00 hard:als hare korte beenen toelieten: en
had een kleur, Of ze aan die zelfde beenen was Opgehangen

geweest. Snuivend,blazend en dampend nam zi
j plaats methet
woord: >Bj de Bo- termarkt moet - ik erltit,con- ducteur!''
AMensch!daar ben je al!''zeî deze.))0 zOO!''was hetantwoord,
h
m eem uwe me niet kwali
jk;ik kOm van Kampen!weet u? en
ik ben hier in de stad niet bekend.'' En op hetzelfde Oogenblik
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stond ze weêr Op straat:en daar was al die bereddering voor
geweest. )Ja:'' dacht ik : h
ldat gebeurt Ook al weêr in Onze
wereld niet zelden, dat is zelfs op het gewichtig gebied van Staat
en Kerk Ook niet zeldzaam : dat Op een gegeven Oogenblik erg
veel drakte en bereddering gemaakt wordt,die niets beteekent,
die volstrekt Onnoodig is: en die uitloopt Op niets.Maarik dacht
0Ok n0g iets anders. lKi
l
'k!''dacht ik,lwat die juFrouw daar

Overkwam:datgebeurt nu weêr nietdikwijlsin Onzemaatschappij,
dat:namelijk,iemand al is,waar hi
j zi
jn moet en zi
jn wil:als
hij denkt: ik ben ern0g niet. Yeelgewoner is hettegendeel:
te weten, datiemand denkt:ik ben er!terwi
jl hi
j er n0g niet
is. Daarom : laat 0ns wijs en voorzichtig zi
jn en niet te gauw
roepen : ik ben er! En dan:laat Ons vooral Op 't gebied van

het zedeli
jk leven dit in gedachte houden?dat daar juisthet
wakker houden van 't gevoel:ik ben er n0g niet,de zekerste
weg is:om eens t0t den zegekreet te kunnen komen : ik ben er!

En dat moet heerlijk wezen,- Op dâtgebied er te zijn!''
Op de Botermarkt: tusschen twee haakjes:hoeweler op
de hoekbordjes staat: dathet daar heetR em brandtsplein:
en hoewel daargeen boterboeren zijn en Rembrandt er wel is:
geloof ik toch, dat die Oude en algem een bekende naam B 0term arkt in den mond desvolkszich lang nOg handhaven zal:- nu?
daar stapte hetjongenaensch:dien we een paarmalen alsgrappennlaker hebben gehoord: zOO Onder 't ri
jden,den wagenuit.))Dat

z0u ik nooit doent''zegteen der aanwezigen:)'tis toch altjd
een gevaarlijke stap.'' ))Dat zeg ik oflkt''antwoordt een ander:
h
lik laat maar altjd liever stilhouden.'' De eerste:llW elzeker:
dat is Ook voorzichtiger.'' De tweede: lNatuurlijk is het dat;
je hebt zoo gauw een Ongeluk beet.'' De eerste:lluist:en ik
zeg m aar:wat behoeft m en zich daaraan bloot te stellen?'' De

tweede: >W elneen,als je eenmaal arm ofbeen gebroken hebt:
is het te laat.'' De eerste:lDaarom ;

neen ! stil laten houden
6
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is sekuurder-'' De tweede: PU hebtvolkomen geli
jk;ik ga er

nooituitz00 Onder het ri
jden.'' En zO0 ging datnog wat door:
en ik zat me in stilte te verwonderen hierover:dat twee menschen, die 't Op dat punt z00 volmaakt eens waren :daarover
n0g z00 lang konden praten , en ik dacht:)W èl beschouwd,
wordt er in onze w ereld veel te veelgepraat:en worden m enigmaal honderd woorden gebrllikt: als tien voldoendezouden wezen.
M en vindt'verhaald dat de beroemde Engelsche staatsman en

redenaar Fox nooit een boek 1as,Ofhijhad een potlood in de
hand:0111uit te schrappen wat hem voorkwam:overbodigtezjn.
Maar als wi
j eens weg moesten doen:wat Overbodig is in onze
alledaagsche gesprekken , wat z0u dat een portie wezen !''
En aan die overlegging verbond ik de gedachte:pMaar watdan ?
Zullen we karig Op Onze woorden m oeten worden als de Trappisten, die haast niets tot elkander zeggen :dan nu en dan het
woord; memento vlprf, ged enk te sterven ?
Neen. Maar

zullen wi
j dan toch 0ns moeten toeleggen op strenge Laconische
kortheid in alles? Dat < 1 ik O0k niet beweren.Een Overdreven
streven naar kortheid,een angstvallig tellen van de te gebruiken

woorden zOu het Onderling verkeer zeker stjf en Onaangenaam
maken. Men kan alles overdri
jven,O0k die spaarzaamheid in de
taal. Z00 deden, bi
j voorbeeld,die twee echtelingen:van wie
SapMr 0ns het volgende m eldt. De man : een Engelschm an :
kwam in een koë ehuis en trof daar een kennisaan:een scheepskapitein, die Op 'tpuntstond, Om naarAmerikatevertrekken. >Ga

je meê?''vroeg deze schertsend.En de Engelschmanantwoordde
in ernst: h
llawel: maar ik dien hetmjn vrouw te berichten.''
Toen vroeg hi
j papier en pen,en schreef:llGeliefde Sara!Ik ga
naar Amerika. Uw Jonas.'' En de knecht:die dit briefje bezorgde, bracht aanstonds een schrjven meê terug van dezen
inhoud: lGeliefde Jonas! Ik wensch je een goede reis. Uwe
Sara.'' -- N0g korter was de gedachtenwisseling tusschen twee
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Kwakers? waarvan de een te Londen en de ander te New-York

woonde. De Londenaar zond aan zjn vriend te New-York een
brief: met niets er in :dan een vraagteeken. Dat w0û zeggen :
)ls er wat nieuws?'' En de Newyorker zond een brief terug
met niets er in, dan een nul.Dat woû zeggen : )0p 'tOogenblik

niets bi
jzonders te melden.'' Ziet gi
j? zoo doende gaatmen in
kortheid wel wat heel ver. Maar dit is toch een goede en ver-

standige raad: laat uw spreken spreken blijven: en laat het
niet:geljk bij die twee heeren in den Omnibus 'tgevalwas,in
wauwelen en zeuren Ontaarden.

Ondertusschen :m et die twee

voorzichtige mannen in den Omnibus was een klein,netheertje:
dat Over hen zat,het niet eens. )0ch !''zei die:ldatuitstappen

is zoo gevaarlijk niet:als u meent;als men 'tmaar goed doet,
weet u ? - 't is maar een slag; anders niet.'' En toen we een

twintig huizen verder waren,stapte ditzelfde heertje:natuurli
jk
zonder stil te laten houden,er uit:en:plons!daarlaghi
jvoorover
in 't slijk,en rolde,door den schok,n0g eens Om ,Op zi
jnrug,
en een der twee voorzichtigen was ondeugend genoeg, Om hem
lzit den W&g0n n0g tOe te r00P0n : )'tls m aar een Slag: menheei!anders niet!'' De gevaiene richtte zich Op en wasdiep

ellendig: zijn toestand was dan 00k wanhopig akelig;hi
j stond
daar als een levende modderkolom ,zwart en nataan allezijden:
en Op iedere plek van zjn lichaam ,waar hj vuilpoogde afte
j weer nieuw vuil. Hoe dat eindeli
jkafgeloopen
Y0g0n,brachthi
is,
afgeloopen is het:wanthij staat er nietmeer: maar
h0e hetafgeloopen is:en hOe hjjzich ten slotte geredheeft:kan
ik u niet zeggen,want de omnibus reed door:en wi
j veèloren
den modderigen man uithet OOg. En daarbij dacht ik onwillekellrig aldus: lDaar rjdt een groote en volle Omnibusdoor den
lande,m et vele lieden er in en er Op:die den naam draagtvan
sam enleving ofmaatschappij,en waarvan de koetsier heetde

Ti
jd) een ernstig man,met diepe groeven in 'tgelaat en witte
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haren Om de slapen, maar met veelkrachtn0g in zi
jn hand;
en ttit dien Omnibus rolt er OOk gedul-ig een uit,door een misstap: en komt terecht in de modder der laagheid Of in het ver-

bli
jf der schuld;- maar de Omnibus rjdt door,en die er lzitviel, is spoedig vergeten;
O0k vallen er gedurig uit:niet
doordien ze een misstap doen :m aar doordien ze Onwel worden,

oud worden, sterven; maar de Omnibus rijdt door:en die er
itviel:is spoedig vergeten. ln dien grooten omnibus rjden wij
allen meê;maar wi
j zullen er OOk allen eens uitvallen.lkhoop:
dat niemand onzer er uitvalle door een misstap; dan maarliever
door den dood. En dan hoop 1k,dat als fe groote omnibus

door zalri
jden zonder Ons,we toch niet Op eens en bi
jiedereen
vergeten mogen zi
jn:maar dat er hier en daar dan n0g iemand
zitte: die 0ns eene gedachte der liefde kan wijden,en die dan
rechtheeft,om te denken:))hlllij ri
jdtniet meer met 0ns;maar
hi
l'is nu al t'hIIiS@''''
W e waren bi
j 'tFrederiksplel ,en

daarmoestikwezen.Maar
ik dacht nOg: wzie! 't is toch merkwaardig;zoo'n klein ritje:
en in gezelschap van betrekkelijk weiaig menschen,watbiedtdat
al een verscheidenheid van karakters en toestanden aan , wat

geeft dat al een welgeljkend spiegelbeeld van de wereld der
m enschen in 't groot. Niet waar? wat ik in dien omnibusvond,
't is alles,i.
n 21
' erlei vorm en afmeting,terug te vinden Op het

igemeen tooneel van het menschelijk leven:die rustige kalmte
naast die driftige gejaagdheid;die goedige inschikkeljkheid naast
die booze Onverdraagzaamheid;die vriendeli
jke neiging Om elkaâr
te helpen naast dien ondeugenden lust,om elkaârbeettenem en ;
00k dat krachtig worstelen Om een plaats en dan datdroedg

uitwjken van de zwA ste partj in die worsteling;o0k die weerspannigheid tegen bestaande voorschrlten en dan die tusschen-

komst der goedwilligheid ten bate des nedes;00k die praatjes
zonder ziel en dat zwijgen der wijsheid; die bereddering van
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het onverstand en die fjne lach van den spot; die blufvan
den eigenwaan en die scherts bij den valin de modder; ja?
en dan oOk dat komen en dat gaan :dat naast elkaâr zitten en
van elkaâr afraken?dat begroeten van bekenden: die kom en: en
dat vergeten van bekenden , die uitgestapt,- ik zeg? die uit-

gestapt zi
jn: - 't is alles spiegelbeeld van 't leven.''

Aan

deze dingen dacht ik :gedurende en na d:n rit:dien ik m eêdeed.

En als er nu in die gedachten:die ik hier en daar in mijne
kleinereisbeschrijvinginvlocht,ietsgoedsenietsbruikbaarsgeweest
is: weest gij dan dankbaar:
dankbaar?dat er Omnibussen
zijn, en dat die goede en nuttige gedachten in Ons Opwekken
kunnen:en dat die vOOr al1en zi
jn.
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EE N PR ET TIG B EZO EK , M ET
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>KOmt:meisjes!''zegtmevrouw Van Ordren
%

TOt Jet en LOt:haar docht'renpaar: h
)Nu kunnen we aan Ons handwerk vord'ren ;

W e zi
jn van morgen erg gauw klaar;
NOg kwart vöör elven. Komt:nu lustig
Aan 't werk gegaan ;we zitten rustig

En krijgen '
t halfmisschien gedaan;
W e zullen ....'' maar de deur gaat Open
En - tegen aller wensch en hopen
Staat daar Zacheùs Leuteraan.

Zacheûs Leuteraan leeh

s s o yy.N

00nZaa:A: --

M s rentenier,- is alti
jd vri
j
En M er in 't huisgezin gemeenzaam q

Hijkomt dus in Op elk getij:
En - meer dan liefis,wijlniet spoedig
Zi
jn voet,die kwam ,van heengaan weet,
En hij?schoon vriendelijk en goedig,
Toch Ook wel isgeli
jk hij heet.

t
,

'
?
'5!
:.

00 EEN PRETTIG BEZOEK: MET PRETTIQE GEVOLGEN.

h
)k wensch je goeien m orgen,vHnden !
'k D0e u toch immers geen belet?
*
,k ging vroeg:0Dl J0 allen t'hi s te - den Komaan: - - hOe gaathetje,Antoinet?

lloe zaaak je 't,L0t? HOe stelje 't,Jet?''
Z00 spreekt Zacheûs,handengevend,
De moeder en haar dochters aan ;

En de eerste:spi
jtig,maar wellevend:
Zegt: )let!laat toch meneer niet staan!''
Jet geeft een stoel;doch 't staat te lezen
In alle trekken van haar wezen :
)Die Leuteraan bedeG den dag ;
0ch Of ik reeds, - maar 't is te duchten ,
Dat 'k z00 nOg lang za1 kuu en zuchten ,-

Zjn rug en zi
jne kuiten zag!''Gellakkig !Daar treedt Karel binnen ,-

Haar minnaar;

hi
j zietJetjen aan

En heeft alras haar wenk verstaan:

ypBevrijd Ons van dien Leuteraan.''
Hi
j denkt:daar zal'k iets Op verzinnen,
En spreekt,natuurlijk voor de leus:
)Ik moet naar 't Spoor; brengtu m eeen end?''
y
lDat dOe ik gaarne,beste vent!

Maar?dames!zijtge er meê content?
W ant,....''- lNeen, gerust!D0e u dat!H eusch !''
En Leuteraan gaat nu ,in vreê
En welgem oed, met Karel meê.

Dra is 'tzi
jn vraag: pW aar moetje heen?''
En de andere antwoordt hem metéén:
lNaar W eesp.'' - )ZO0: zoo,naar W eesp;hOe laat?''
h
l'k M een ,dat de trein 12.18 gaat.''
A1 pratend stapt het tweetal door
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En weldra zi
jn ze dicht bj 'tSpoor;
En Karel,Om hem kwi
jt te raken!
Spreekt t0t Zacheùs: h
)Nu mijnheer!
Adieu !'' - M aar dat komt av'rechts neêr:

lNeen,jongenlief!geen halve zaken!
'k W il afdoen ,wat ik eens begon;

'k Ga metje meê tOt aan 't station.'')TOt aan:'' denktKarel;llnu:hetzi
j!
Als hi
j daar Omkeert:ben 'k toch vrij.''
Ze zijn er. Karelreikt nu weêr
De hand hem tOe: >Adieu:mijnheer!''lM aar:lieve vriend !'k heb geen verlet;

Neem nu maar eerstje plaatsbiljet.''
Het jonge mensch verwenschthem. Evel
Bedekteen quasi-lach zi
jn wrevel;
En ,m et niet al te vluggen tred:
Gaat Karel door tOt voor 't loket.

Hi
j ki
jkt1 daar ziethijLeuteraan
W eêr vlak in zi
jn nabi
jheid staan,
En dus,Ofschoon hi
j nietwilgaan,
Tm'
J
'm oet er aan en zal er aan.

pNeen!''denkt hij )'tis nog nietverloren;''
Hi
j neemt een plaats,voor heen en v/e/r,
En spreektnOg eens:lAdieu,mjnheer!''
Maar,ach!daar moethij 'tantwoord hooren:
)W e1,'k zalje brengen Op '
t perron;
'k Voleind graag : wat ik eens begon ;
En 't is daar aardig, - al die sporen.''

En Karel,tegen heel zi
jn zin,
Moet nu een spoorwegri
jtuig in;
En als hij nOg,met hand en hoed!
Den wuivenden Zacheùs groet:
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Gaat hem de bromtoon door 't gem oed:

)Nu moet 'k naa'
r W eesp,voor j0u plezier!
Ellendeling!wat deêje hier/''Te n.
ll
'm half één is Karel aan ;
M aar,eer de klok nog één kan slaan:
Staat daar een trein al op de baan,

W aarin llij weêr terug kan gaan.Zacheûs,echter,had,na 't scheiden

Yan Karel:bi
j zich zelv'gedacht:
't ZOu vast de dames vreugd bereiden ?

W anneer Mj haar zijn groeten bracht.
Daar staat hij:tOt haar schrik,dan weder;
Zet: tOt haar schrik: zich nOg eens neder
En spreekt: )NOg wel de groetenis.
'k llocht onde- eg z00 Overleggen:
't ZOu goed zi
jn!Zs fk eens gkng zeggen,
Dathij er wè1 gekomen is.
0Ok had ik daarbi
jin den geest,

Een poosje nOg te bljven praten;
Daar 'k zOo op eens u ging verlaten:
W as Ons gesprek zOo kort geweest.''

Mevrouw zei,dathijwelgedaan had
En prees 'tgenot van zijn bezoek,M et een gezicht,dat goed gestaan had

ln 'tlijste van een kiespijndoek.
TerTdjl de raan nu Onverpoosd
Zijn ledbge gedachten loost,
lleert llarel weêr. Alet kracht en klera

W eerklinkt alin de gang zijn stem :
pls dat een vent! 't ls ongehoord!
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W at midd'len 'k heb te baat genomen ,
Er was niet van hem af te kom en ? 'k Ben al:om hem :naar W eesp gespoord!''déar zit
Zacheùs, Of er niets gebeurd is;
De dames worden rood en wit;
llaar ieder poogt: door dat Of ditt
Te Ontveinzen:dat ze z00 verkleurd is;
Doch:wat ze zeggen,voor en na:
Van haar z00 plotseling Ontstellen :
Dat is zoo'n vreemde logica:
Datik die nietkan navertellen ;
En 'k eindig dus eenvoudig z/ts:

Nu komt hij binnen en
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O N ZE TIT U L A T U R E N
Alzeer 0ud is 't gebrtzik Om iemand nietalleen door 'tnoem en

van zi
jn naaln te onderscheiden?maar O0k door hettoevoegenvan
een titel. Er ligt Op mijn schrijftafel?tusschen andere bladen in:
een briejje:dat al wel 1825 jaar Olzdis?en waarindeRomeinsche
Landvoogd Felix door den Romeinschen bevelhebberLysiaswordt

aangesproken als:maclttigsle F:/fz1(Hand.XXI'
II:26.)Metdienzelfden titel sprak de advocaat Tertullus,die tegen Paulusoptrad:

denzelfden Stadhouder toe (Hand. XXIV :3) en Paulus: voor
Festus gebracht, richt tOt hem de woorden : macbtigste Festus.
?

(Hand.XXVI:25.) - Horatius spreekt ergens Augustus alsuwe
majesteittoe:en zelfs hetwoord dirus,#p##6/'
(j/::werdalstitelaan
de Romeinsche Keizers gegeven.De Senaat heetteSenatustzkz?p/ï,
s.

ln 'tOudeTestamentbepaaltzich detitulatuurgewoonlijk
t0tIteer Of ml
jn heer en dannoemtdesprekendezich van den aangesprokene den knecltt, gelîjk wi
j ons iemands dienaar noemen:
veelal een zinledige beleefdheidqzelfs gebeurthet?datwe een.

briejje:waarin wi
jonsOnwillig verklaren?om iemand een dienst
tebewijzen:Onderteekenen met Ulr #/
'
/yp,
$flfpf/l#:diekzaar. Nu:
als er dat niet Onder gezet werd,z0u de Ontvanger van de wei-

gering het OOk lichteljk vergeten. Maar onze lievigheid in dat
7
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beleefde gaat toch niet zoo ver: als die van de oosterlingen :
die,Om den aangesprokene te meer te verheFen, zich zelven met

opzet leelijke namen gaven. Hazae
ëlnoemtzich voor den profeet
Elisa een hond (11 Kon.Vll1:13)?ja:Mephiboseth:voor David:
een dooden /kpn#. (l1 Sam.IX :8.
) 00k de deemoedigste Onzer
zal zich niet t0t iemand wenden met de uitdrukking: Uu)dienaar
en Apx# Of Uw dienaar en #tlp#: bond.

Maar,wi
j keeren tOtde titulaturenterug,endenkennu voortaan
bepaald aan nieuwere ti
jden en eigen land.- .
lk beginmetonze
adelli
jke titels. Door Koning Lodewi
jk werd hier een Oonstitutioneele Adelingesteld,bi
j eene W et van 22 April1809:uitgebreid
door twee Besluiten, een van 1 October en een van 24 November

van hetzelfde jaar.- 'tQebeurtsoms?zegtmen:dat:als in een
vergadering van Kwakers?in éôn broederldeQeestheeftgetuigd'',

dathij diten datmoest zeggen:een andere broeder Opstaatmet
het woord: lin mi
j getuigtde Geest: datwe 't er voor houden
moeten , dat de vorige spreker niet heeft gesproken.'' Z0O deed

Napoleon metzjn broeder Lodewjk,wanthijgelastte eenvoudig
de intrekking van diens W et en Besluiten. Toen verscheen,den
#en Februari 1810: een Besluit van den Op de vingers getikten

Lodewijk van dezen inhoud: >De W etvan den 22sten van Grasmaand 1809,waarbi
j een ConstitutioneeleAdelvanhetKoninkri
jk
Holland is ingesteld: wordtbij deze geheelvernietigd en buiten
ellbct gesteld, even als Of dezelve nim mer bestaan hadde.'' Pleizierig! - M aar door Koning W illem l werd ditBesluitweêr
vernietigd: althans werd in hoofdzaak weêr ingevoerd, wat het
vroegere inhield : en Onder anderen deze bepaling verordend:
)De Edetlieden,welke geen anderen titelhebben:zullen den nana
nz
van Jonkheeren dragen.'' En deze: h
)De titel, door andere per-

sonen te geven aan een Edelman van hetKoninkrijk,zalzi
jn:
H oogW elgeboren H eer Jonkheer, aan een Baron H oog en m :?geboren ff6rr en aan een Graaf H ooggeboren H eer. De Graven
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zullen ook den titel van Ezcellentie voeren.''En deze: C
)De Oudste

zoon van een Graaf t
)f een Baron voert denzelfden titel?als zi
jn
vader?met deze onderscheiding: dathi
j het woord fpf:in plaats
van het woord ran, zal gebruiken in de aanduiding van het

goed Of de plaats: en zulks zoolang hij hethoofd van hetgeslachtniet is.'' 1)
Dit,wat den Adel betreft. W at den militairen stand aangaat:

een hooggeplaatst lid van dien stand heeftmi
j verzekerd?dathet
niet Op bepaalde voorschriften? m aar alleen Op usantie en conventie berust: als men een luitenant en een kapitein W elEdel-

gestreng noemt: een majoor: een luitenant-kolonel?een kolonel
en een Generaal-majoor als blbogEdelgestreng betitelt,en aan een
Luitenant-Generaal den titel van Eœcellentie geeft.

Denkelijk geldt hetzelfde van de betiteling van Ministers:als
H oogEdelgestreng en Eœcellentie: van Burgemeesters? als Edel

Achtbaar en van kerkeli
jke ambtsdragers: als Eerwaarde: '
c 6/Eerœaarde, ffptwlkr,
lf
?ltzrf
yt?.Althans,ik heb geen bepaalde voorschriften daaromtrent kunnen vinden.
Daarentegen vond ik we1 voorgeschreven detitulatuur:bestem d

voor de leden der Rechterlijke Macht.lmmers?alseenaanhangsel
op Onze Nederlandsche W etboeken komt onderanderen een Regle-

mentvoor:betrefende de fïfzfltzfvrt?x en het cp.
sfvzfoz?der .
/?6c//f6rlnke Ambtenaren:enz.,en daarin leesik?dat de leden van den
Hoogen Raad moeten heeten : Edele ffpp.y Achtbare ffé6rt
?o', die
van een Gerechtshof Of een Crimineele Rechtbank: Edele Grppf
Achtbare S6:r6zl, en die van eene Arrondissements Rechtbank!
alsmede de Kantonrechters: Edele Aclttbare Heeren. 00k de

beul had zijn titel? maar dien vond ik weder nergens voorgeschreven;'t schi
jnt,dat hetalleen het natuurli
jke:Ongereglementeerde gevoel is geweest: dat aan dezen geeselaar?brandm erker

1) ZieRietstap. Handb.der W apenkunde. 67.
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en Ophanger den titel heeft toegekend van H oog Gestl.enge Heer.
W at er voor en wat er tegen het gebruik van zoodanige titels
mag te zeggen zjn: laatik hier Onbesproken. Maar,hOe men

daarover denke, wi
j zullen 'thierover eens zjn:dat men zich
steeds had m oeten Onthouden van 't gebruik van Onzinnigetitels.

En z00 zjn er. lk zet het den scherpzinnigsten lui
jnerlezers:
om , bj voorbeeld, een draagli
jke verklaring te geven van Edel
Mogend.- Beki
jk dien titel van voor naar achter en van achter
naar voor, draai het binnenste naar buiten en dan weêr 't bui-

tenste naar binnen : en gij vindt niets: gi
j vatniets:gij hebt
niets. Niet beter is het gesteld: - Om een tweede voorbeeld
te noemen,
met de Edele Grppf Achtbare Heeren , d.w.z.:
met hun titel. Bi
j al: wat 11 dierbaar is:bid ik u, zeg m il*:
wat is Groot Wc/lflqlr? Grppl Acbtbaar is èn taalkundig èn
logisch een vorm , waaraan k0p noch staart is te vinden :'s ist kein Fuchs: es ist kein Has' enz. 't is een Onding.
En als tlat <et zoo is,dan moeten we ook maar vangrppfeervol,
#r00f nuttig, groot lteilzaam gaan spreken ,
als gij dan

aiet,na hetlezen van deze regelen,mijn opstelklein w6rmakelnk noemt!

m aar

ls er z00 dwaasheid eigen aan som mige titels Op zich zelve,
er is OOk dwaasheid in menige Onderscheiding van titels. Een
Graaf is Ilooggeboren. Ditverbeeldt meer te zi
jn:dan het ffpp.
g
en m dlgpôpr6zl van een Baron. Alaar al verbeeldt het m00r: toch
is het, naar zi
jn beteekenis,minder.- WelEdelgeboren is als
titel m eer, dan W elEdel. M aar in het wezen der zaak is < :I
Edel toch meer. Als een verstandig mensch kiezen moest tus-

schen WelEdelgeboren z'
fjzl en WelEdel zl
jn,dan koos hi
j het
laatste:als het hoogere en betere.
Aan ambtstitels is bovendien nOg iets zonderlings vast. Dat
men morgen een ambt kan hebben: 't welk men heden nog niet

heeft,datis gansch natuurljk. Maar iets zonderlings ishet,dat

0N ZE TITULz
kTUREN.

101

men dan te geli
jk morgen 00k verstandeli
jke en zedeli
jke hoedanigheden heeft, die men van daag nOg niet heeft. M s gijmorgen professor wordt, wordt gi
j morgen ook hooggeleerd;en a1s
gijmorgen luitenant wordt?komtbàjuwe edelheidOpdienzelfden
dag ook gestrengheid. Maar n0g zonderlinger is het,dat zoo
zelfs uwe geboorte:- meer dan iets anders:zOu m en zoo zegOp eens n0g anders kan worden.
gen ? een fait accompli?

A1 waartgijlaaggeboren,Op denzelfden dag,waarin gi
j t0t den
adelstand verheven wordt, is dat Onwaar geworden en gij zi
jt
hooggeboren.
Z00 is er Op Onze titelaturen dus n0g al een en andertezeggen: in ernst en zonder het woord te geven aan scherts Of aan

hatelijkheid. Scherts veroorloofde zich?b.v.?Ritckert:toen hij:
verliefd op de mooie dochter van een torenwachter?bi
jherhaling
haar noemde:
Mein hochgebornes Schëtzelein,
Des Glockenthûrm ers Töchterlein.

En hateli
jkheid veroorloofde zich een anonymus:toen hij aan
een domine:die hem niet meer beviel,een brief richtte m et dit
adres: Aan den weleer waardigen H eer:enz.
Tegen Onlogische en Onzinnige titels trok ik Op? Omdat ik er

voer ben: als gij? dat men denke en spreke zuiver en juist.
Meentechter niet:datik meen,die door mij aangevochtentitels
te kunnen verslaan. Ze zijn door 't verloop des tijds zoo vastgegroeid, dat ik ze we1niet Om zal gooien. En 't is Op logisch
gebied even waar?als Op :nantiëel gebied? dat men in sommige

gevallen geen voldoening meer kan kri
jgen van zijn regelmatige
pretentie: doordien de zaak is verjaard..
- Maar laten we dan
ten minstegeen nieuwe titels aanmaken,die gek zijn;- ikdenk
aan u: W eledel Hoofd der dc/lpp/1 - en ook,laten we de nu
eenm aal bestaande titels naar eisch en behooren gebruiken. Een
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titel is zoo door en door vormeli
jk:dat:als bi
j 't gebruik dâârvan : de vereischte vorm wordt verzaakt, het heele ding niets
m eer is. En niet zelden is iemand OP 't verzaken van dien

vereischten vorm te betrappen. Zeer gewoon is het,bi
jnaregel:
predikanten:in 't algemeen : W elEerœaarde zeer geleerdeHeeren

te noemen, hoewel zeer geleerd volstrekt niet behoort bi
j het
predikantazi
jn, als zoodanig, maar uitsluitend bi
jhet doctor-zi
jn.
En al liggen nu de ti
jden ver achter Ons:toen het doctoraat
(ingevoerd het eerst te Bologna, in de 12ëeeeuw)den drager
van dien titel tOt evenknie m aakte van den ridder:toen de

promotiebul geli
jk stond met een adelbrief:toen een doctor als
zoodanig toegang ten hove had en eene der hoogste plaatsen

innam bij Openbare maaltijden:processiën:en z00 meer:terwijl
hi
j zonder keizerli
jk verlof een wapen met open helm mocht
voeren en hermelijn mocht dragen, - alliggen die ti
jden en
zeden ver achter Ons, en al verlang ik ook die niet terug,
ilr vraag toch recht en eere voor een titel, die in zekeren
zin hooger is: dan hooggeboren. ffppg.
gdùpr:s vertegenwoordigt
.
een kinderschreeuw ; zeer geleerd vertegenwoordigt mannenwerk.
lets van de aloude eere: aan dezen titel toegekend?leefde nog

in de eerste helft dezer eeuw in Onze Noordeli
jke provinciën
voort, als de vrouw van een gepromoveerde mevrouw ,en van

een niet gepromoveerdejufrottw werd geheeten,zelfs door hare
winkeliers en leveranciers.
Nog is het als eene verzaking van den vereischten vorm aan

te merken: als men:geli
jk menigmaalgedaan wordt:een titel:
die in den 3ëen persoon gebruikt m oet worden :in eene aanspraak
bezigt, als een vocatief. Evenmin ? als m en tOt den Paus zal
zeggen H eiligheid,evenmin behoort men tOt den Koning te zeg-

gen: ivajesteit: Of tOt zi
jn Minister:Ezcellentie. De vocatief
van Zijne #cJ'6dfdïfis:Sire.
?die van Hal'
e.
VJ./:,
s/:ff;Flerrouw/
die van Zi
jneffpsïl/rlï
-jà:I'
lbngheid.Dpprlt/clfïpf:Prins.
?dievan
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Zi
jne Ezcellentie: HoogEdelGestrenge Heer.
/die van Znne Heiligheid: Heilige Vader.
? die van Zi
jneEminentie.ffpppmtzcr#k
Heer/ Zoo is het: al is er iets in, dat beken ik,waardoorm en
onwillekeurig aan het woord van den Sc/lpp/zz?:4f
sf:r denkt:

Iemand,die op degrammaire nietzoo bi
jzondergevat is,
Zal nietlicht raden ,datpoes de vocatief van kat is.

M s we rondzien in Onze maatschappi
j en hier en daarhet00r
eens te luisteren leggen,dan Ontdekken we menig bli
jk van de
zuchttOthet verhoogen van de titels. Het Oude sinjeur?data1s
titel zeer sober was, is weg. Haast iedereen is heer. En die
van daag nOg heer is?is m orgen W eledele heer en wordt Over-

morgen allicht W elEdelgeboren heer. ook zi
jn veeljongelui,die
als salonbezoekers de rondte doen , al gewoon, Om t0t iedere

Ongepaarde juA ouw Fveule te zeggen:met een zeer hollbli
jken
en aanminnigen glimlach?ja?maar toch met drieste Overtreding
van 'sKonings bepaling: >De dochters van Edellieden zi
jn voor
haar persoon edelq Ongetrouwd zi
jnde,zullen zi
j den titelvan
freule hebben.'' En Onze kleine burgers en Onze dienstboden?
hoe is het daarmeê? Vroeger zeî de meid tOt den brievenbesteller:)
)Dag,post!'' en dan zeî de brievenbesteller tOt de meid :

)Dag,vri
jster!'' Maar tegenwoordig zegtde meid t0t dien man:
lMorgen,meneer!''en de man tOtde meid:pMorgen:juFrouw 1''
Niet Onnatuurlijk is het dan Ook?dat:nu alle dienstmeisjesJ''
lfJfrouwen zijn:allejufrouwen mevrouwen zijn.- W.is Opzichter,
met een inkomen van J 800:- ; B.is klerk?met een salaris
van J 850,- . Hunne respectieve echtgenooten ontm oeten elkander: en ik hoor, in 't voorbi
jgaan, haar zeggen:llGunst:mevrouw ! wat groeit uwes Keesie lief Op!''- )N0u :maar uwes

Catotje niet minder:mevrouw !'' En hoogstvoldaan gaan beiden
huiswaarts. lloe de ti
jden veranderen! Oudtijds waren devrouwen zelfs van Staatslieden en RegeeringsledenslechtsJufers:en
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M evrouwen werden ze pas: als hare m annen van adel of doctor
in eenige wetenschap waren.

Daarentegen is in Onzen briefstijleen pri
jselijke vermindering
waar te nemen in gebruiken van titels.Niemandschrijftmeer:
ylMi
j voorstellende,UwHoogW elgeb.morgen eenbezoektebrengen?
hoop ik UwH oogW elgeb.alsdan in welstand teOntm oeten.M ocht

het echter UwHoogW elgeb.niet schikken:mijmorgen teOntvangen:dan zalUwHoogW elgeb.we1zoO goed zijnt''enz. En zoo
schreef men toch vroeger.W ijswas de bepaling,door wijlen het
Koninklijk lnstituuthierop gemaakt:zet den titel in 'thoofd en
aan den voet van uw schrift:maar gebruik in '
t lichaam van

den briefglj en u.- Mijwerd eens een gevalverteld:waarbij
op aardige wi
jze bleek?hoezeer iemand aan 't gebruik van zulke
titels gehecht wezen kan. Een lid van 't genoemde lnstituutgaf

aan een hoogbejaard edelman kennis van die bepaling,en zeî:
llals ik dus voortaan:aan u schrijvende,mij aan dienregelhoud:
dan is u de reden bekend?en dan zal ik wel niet te vreezen
hebben, dat ditmij euvel zalworden ëeduid-'' En deOudeman
bestierf van schrik en sprak:met eene van diepe ontroering tril-

lende en bevende stem :lmi
jn vriend!watik u bidden mag:d0e
mi
j dat verdrietniet aan;blijfin uw schri
jven u houden aanhet
tOthiertoe gevolgde gebruik van mi
jn titels;pas uwen regel:als
gijwilt:op anderen toe:maar heb niedelijden met een man,die
al met één been in 't graf staat:en wiens levensavond gi
j zöö
voor goed zoudt bederven.
l'' - Hoe kinderachtig en dwaas Ons

dit voorkome: Onbegri
jpelijk is 'tniet. Een oud edelman van
den Ouden stempelmoestwelin de inkrimping zi
jnertitulaturen
eene soort van Ontwijding en Ontadeling zien. De Oude ti
jd was
zeer sterk op verheflbnde titels gesteld. Men noem de voorheen:

Op 't adres van een brief,een notaris alti
jd voornaam Alpfcrf.
sen
een adrocaat altijd voornaam advocaat; men vondhetgepast,Om
buiten op een brief een opschrift als dit te zetten : W elEdele,
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Eerzame, Deugdrgke lf
'f/z?//p:r.... en men wasaan 'tgebruik
van H Ed. en ZEd. en UEd. dermate gewoon , dat zielkundig
zich zeer goed laat verklaren , wat een oud en deftig m an aan

een lid zijner familie eens schreef: lHiernevens eene door 0ns
gem este gans; ik heb H Ed.laten plukken.''

Bekend is het en begri
jpelijk: van hun standpunt:ook,dat
aanhangers van de tOt het uiterste gedreven dem ocratie een
innigen afkeer hebben van alle titels:begeerende? dat de leven-

den: als de dooden,geli
jk zullen zi
jn. lloe ver die afkeer kan
gaan:bewijst0.a.hetgeval,datik eensergens1)aldusbeschreef:
De Markies van Saint Cyr wilPari
js uit:
Dat heel boos over broederschap praat

En,uit naam van gelljkheid en vrljheid,
Al,wat hoog is,zeer hartelijk haat.

Bj de poortvraagtde wacht?hOe zi
jn naam is?
M et een vorschenden blik naar 't portier;
En nu komt van den bOk af het antwoord:

)'t ls mi
jnheer de Markies van Saint Cyr.''
))W at,mi
jnheer?- Er bestaan hier geen heeren.''''
)Nu: dan enkel;M arkies van Saint Cyr.''

))Een markies/ Xaar je diende te weten:
Er zi
jn ook geen markiezen meer hier.''''
lYan Saint Oyr dan m aar,zonder dien titel,

Als ditmeer je bevredigen kan.''
))Yan SaintOyr? - W el:dat kun je begri
jpen!
Niemand heet tegenwoordig meer FcAl.''''
1) Uit'yLevens A'
rsdfen Kluchten. Bl.133.
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lLaat het weg dan, als Fcn u zoo Mndert;
ls Saint Oyr,zonder m eer,u dan goed?''
):111 't geheel niet! Een mooie historie!

Wi
j erkennen geen St-f:z?-gebl-tled.''''
)Nu :dan Cyr: - niets er voor of er achter.''
)))W at? Dat woord is ï et Sire verwant:

En van Sir's:nu Zles geijk is,
Komt geen soort meer te pas in Ons land.''''
)Ja:m aar!m eer kan 'k den naam niet verkorten.

)
p)Nu:dan keerje maar om en rijd voort,
W ant een kerel:die z0o is geheeten :

Mag in geen gevalvrij door de pOOrt.''''
Nu , zulk een afkeer van alle Onderscheiding heb ik niet, en

gij Ook we1 niet. W anneer ik in eene toespraak een titelnaar
den eisch hoor gebrlliken Of in een brief een titel naarden eisch

zie gebezigd: dan heb ik niets te zeggen. Maar weetgij,wat
mij wel kan hinderen? Dat men veelal oOk nOg lijkzerken en
grafmonumenten met die titels beschrijh. Een titel:alti
jd zekere
hoogheid aanduidende:komt allerminst dââr te pas: waar 't met

aller hoogheid uit is; een titel: alti
jd zekere Onderscheiding
inhoudende: is allerminst dââr Op zijn plaats:waar allen volkomen gelijk zi
jn, meetkundig gesproken:gelijk en gelijkvormig, z4ö geli
jk en geli
jkvormig,dat hetbekendeOpschriftvan
zeker knekelhuis volkomen recht van bestaan heeft:
Laat hier eens zeggen,wie dat kan,
W ie boer was en wie edelm an.

Daarom , als ik tOt boven het gebeente der gestorvenen een

titellees,is 't mij:als Ofik den DOOd hard hoorlachen: en als
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ik daar een reeks van titels lees:is het mi
j:als Ofik denDood
n0g harder hoor lachen en als of ilk Op sarcastischen toon hem
hoor zeggen:)W as dat niet een hooge? en tochbrakikzi
jnnek.''
De grootste democraat is de Dood.
Z00 ben ik Ongevoelig aau 't moraliseeren ï0ïa&n. Laatmi
j

op diezelfde li
jn mi
jn slot mogen zoeken;ik geefu:t0t slot?een
stukje berijmde moraal.

T 1 T E L S.

ls een enkle naam te sober,

Moetbetiteling er bij:
W ensch'li
jk is 't:vrôr alle dingen,
Dat geen titelonzin zi
j.
Die den naaste w il vereeren
Door van hem te proclameeren ?

Dat hj is....wat niets beduidt?
M oge een schedel niet Ontberen,

Toch zi
jn daar veelhersens uit.
Voorts:de titel zegge bondig?
Kort en bondig, waar 't Op staat;

W ant een titelmoetgewiohtzi
jn
Maar geen lengte- Of rlaktemaat.

Alsik:Om beleefd te bljven,
Halve regels neêr moet schri
jven
Voor één woord?

dat kan :zoo waar?

T0t d'oneed'len wensch mi
j dri
jven:
))0ch of Aï
J*min edel waar'!''-
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Verder zi
j 'tgebruik OOk syaarzaam :
W ie Onmatig sam entast,

W atzi
jn broeder moetverhellbn:
ls een kwast en m aakt een kwast.
Daarom achten alle Kwakers: Krachtige anti-kwastenmakers:
U als titel reeds te veel,
En van deze vorm verzakers
Yalt aan elk slechtsJ'plften deel.
Nu: dat is weêr Overdreven,
'tls de zaak te streng gevat;
W ant eenvoudig is iets anders,
Heel iets anders weêr, dan plat.
Maar de les is hier te leeren :
H oud u matig in 't vereeren ;

Te veelfranjes aan 'tgordijn
Kunnen 't licht des hemels keeren;

En dat zOu toch jammer zi
jn.-

Maar iets anders:'tzou een fout zi
jn,
Als ik niet bedenken deed :
W ees voorzichtig :- want niet immer

ls een mensch dat,wathi
jheet.
Boeken kunnen soms Ons trekken
En verwachting in 0ns wekken
Door den titel; - maar 'tgeschiedt,
Dat we al lezend gaan ontdekken :

Veelbi
jzonders is het niet.
'tZelde komt 0Ok voor bi
j menschen:
Alooi de naam : maar de inhoud schraal;

ONZE TITULATUREN.

Buiten :parelen en pluimen ,
Binnen: alles vaal en kaal.
Mannen , op een troon gezeten:
En daarom Z. Jf. geheeten!

Misten wel eens majesteit,
En Z.H ., - elk kan dit weten ,
W as soms zonder heiligheid.
Menig, die W elEdel heette,

Had niets edels in zi
jn aard;
En ook menig W elEerwaarde
W as volstrekt geen eere waard.
De Geschied'
nis van voor dezen
oeeft ons veel daarvan te lezen:
M aar - brengt nu de vreeze 00k voort:
Dat nOg 't feit:waarop we wezen ,
Niet t0t de Geschied'nis hoort.
Daarom wil 'k te m eer vereeren

W ie nietpronken met een schi
jn,
Maar den inhoud van hun eernaam

ln zich bebben,en dat z'
jn.
En, waar nu een reeks geslachten
Trouw en fer bleef in 'tbetrachten
Van 't geen de eisch was van hun rang ?

Daaris hoogheid heerljk te achten?
Daar wordt ltoog verhoegd door lang.

'k W il dan zelf OOk,als een titel

Hulde aan mi
jnen naam verbindt,
Zorgen, dat:wie na < 1 zoeken ,

In mij 00k dien titelvindt.
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'k W i1 niet:lW elEerwaarde!''hooren :
M s ik de eere heb verloren

En mijn naam dus schaamte baart;
'k W i1 niet heeten : Hooygeboren
En toch wezen :laag ran aard.

En ,wat naam ik hebbe Of misse:

'kW ilsteeds man zi
jn,die beseft:
Dat:- naar 'twoord der Leeuwen-orde:-

Deugd fpfadeldom @l6r/l:Jf. 1)
Goed-zjn,ja!Of,dââr naar streven,
Dat is nobel en verheven:
Daar straalt ware glans van af;
Dat is 't hoogste woord in 't leven
En het beste woord op 't graf.

Dat dt leuze bijve ofworde:
Leuze en Eed,van u en raj:
00k, Opdat waarachtige eere

'tEddeel Onzer kind'ren zij.
'k W ensch ,dat die verklaren m ogen ,

Als zij,met een traan in de Oogen,
Eens bij Onze groeve staan ,
Dat een Appg: is weggetogen,

Wi
jleen g
.p6#6 is heengegaan.

1) Virtusnobilitat.
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Uwe welwillende aandacht roep ik met alle bescheidenheid in

voor een praatje:dat in betrekking zal staan tOt het taalkundig
gebied. Op ieder: maar dan ook Op dit gebied uithet ri
jke
menschenleven zi
jn verschijnselen Op te merken,waarvan debeschouwing 0ns iets kan leveren t0t vermaak Of t0t leering!Ook

wel tOt beiden tegeli
jk. Het verschi
jnsel:waarop ik heden wil
wijzen, en waarvan ik hoop, dat het bli
jken zal:Ons iets te
kunnen aan de hand te doen,wat noch vervelend,noch nutte-

loos behoeft te zijn: ga ik nu maar dadeli
jk u noemen. ls,
nameljk, het doorgaande en Op Onderscheidene manieren zich
openbarende streven des volks, om woorden :die het niet verstaat:zich verstaanbaar te maken.M enig woord Ondergaat in de
alledaagsche spreektaal eene vervorming: waardoor het heel iets
anders wordt, dan het:van Oorsprong en aard,eigenli
jkis,maar
waardoor ôf in 't geheele woord, ôf althans ill een gedeelte er
van : eene beteekenis komt, die '
t volk kan begri
jpen. lk ga:
door eenige voorbeelden : u duideli
jker maken,wat ik hiermeê
bedoel.
Die geen Fransch verstaat, en daarom m et dupe geen weg
weet: m aakt met een eenvoudige handigheid dupe tot diepte
8
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an krijgt aldus werkeli
jk een begri
jpeli
jken zin. Immers:als
iemand de diepte van de histOrie is, dan zit hijin de
laagte, hi
j zit in den put: hi
j heefthet slechtste deel. Naar
soortgeli
jke methode hoorde ik iemand eens 't woord m isgeallieerd gebriken: dat voor hem, door dat m is,- dathet m is

was,- meerklaarheidhad,dan gem ôsallieerd;geli
jk dezelfdé
man alti
jd schrikkeljeus placht te zeggen,natuurli
jk Omdat
schrik hem begri
jpeli
jk was:maar scrupuleusvoorhem geen
handvatsel had. 'tIs aardig, in 'tvoorbijgaan gezegd,
't is aardig:om te zien: h0e men, eenm aalm etzulk eenewoord-

vervorming begonnen,ongevoelig in dezelfde li
jn daarmeê doorgaat. Die eenmaal schrikkeljeus heeft vervaardigd:komt,
uit analogie:allicht ook tOt scham'eljeus!enmaaktverdervan

zulke woorden nOg weêranderewoorden!alsschrikkeljeuserig en scham e1jeuserig.

Die nietweet:datin debe-

teekenis van eene ontkenning kan hebben,behandelt het: OOk
waar het die beteekenis heeft'
l
, alsof het 't voorzetselin W aro j
dat de tegenstelling is van uit. )En : och,heer!dominé!'' zoo

sprak een belasterde tOf mi
j:dk had geen part of deel aan de
zaak, noch indirect:noch uitdirect!'' 't Volk weet zich merkwaardig vlug op dit terrein licht aan te steken : maar 't is
er dan OOk licht naar. ))
W e1,m an !''zei ik tOt een dop skaste-

lein: pje doet groote dingen;'k heb in de krant gezien:datje
een bal parô denktte geyen;zou dat gaan:denk je? En zou
een gulden entree voor deze plaats niette duur zi
jn?'' p'tIs
geen gulden,''was zijn antwoord,)'tis vi
jftig cent perpersoon.''
PZOO?'' zei ik , llik meen toch zeker te weten , dat ik heb gele-

zen:een gulden.'' plawel:''hernam hi
j,ldat staat er o0k,maar
't is een bal paré voor een gulden.
'' >
)Nu ja,dus dan heb ik
toch geli
jk-'' ypNeen!''zeî de man,bli
jkbaar Over mi
jn traagheid
van bevatting verwonderd,>'t is ba1 paré,g epaard b a1: voor

een gulden,dus,per persoon is 't vi
jftig cents.'' Nu,zoo was
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de zaak duideli
jk,ten minste voor hem.- T0t dezelfde kategorie is het te brengen , als de volkstaal zegt,dat deze Of die betrekking van kant is. V acant verstaat het volk niet recht:
m aar wel van kant; hoe licht heeft niet iemand een buur-

man gekend,die zich van kant heeft gemaakt!

welnu,is bj

voorbeeld de burgemeester dood, dan is er geen burgemeester
m eer, dus, de betrekking is v an kant. Een parallel hiervan
vond ik eens in een numm er van 't P aleis van Ju stitie?
waarin de verklaring eenervrouw werd aangehaald, die voor de
rechtbank getuigde: er niets van geweten te hebben?dat haar

man:toen hi
j 'snachts goederen uit zi
jn winkelnaar eenzwager
bracht, van niet was. F ailliet was voor het mensch Onver-

staanbaar,maar duidelijker vond
een man van niet.
wonderlijkste woordvervormingen komen langs zulke wegen aan
't licht. Van Lennep voert eene burgervrouw Op, die,verslag

gevende van een door haar bi
jgewoond geval:verklaarde:niet
dat ze haar cOnten an ce: maar: dat ze haar c0n tredans
niet kOn houden. En Crem er brengt ons in kennis m et een

boer: die, omdathj aan s'ilvous p1aît geen mouw wist te
naaien: er twee voor hem begri
jpelijke woorden van maakte:
sim On en blê: pjemoetniet denken:dat 'k voorjou sim 0n
blê zal gaan speulen.''

't Verdient opmerking, dat somti
jds zulk eene Onredeli
jke
woordvervorming zich handhaaft: niet alleen:maar zich Opwerkt
tOt den rang van een erkend en bruikbaar woord. Yan c0rp s

de garde: bij voorbeeld:heeft men gemaakt: k0rtegaard:
Ofschoon er noch van kort:noch van gaard iets in te vinden
is; en k Ortegaard is gebleven.

Met zeer groote vrjmoedigheid springt hetvolk inzonderheid
ook met de namen om van ziekten en kwalen: Of:zooals het,
uit zucht naar alliteratie,gaarne zegt:ziekten en zeerten.
Van een attaqu e van beroerte maakt het geregeld een tak :
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en dat zal dan we1 willen zeggen: 't was er f:f: van ;een tx#
is geen boom , maar toch iets van een boom ;alzoo: een tak
v an een ber0erte. Z00 heb ik zen u w zin kin gk 00rts
m eer dan eens hooren Omzetten in zinken de zenu w k0ortA

en dan 1ag in dattre sche zinkende de aanduiding,dat de
patiënt aan 't verminderen was.Z0Omaaktem en app elflau w te

van ja,waarvan? ProfessorYanHallverklaarthetwoorduitde
Omstanêigheid, dat zenuwzwakke personen weleens bezwi
jmen,
a1s de lucht in 't vertrek sterk doortrokken is van den geurvan

appelen ofandere vruchten.- Tusschen tweehaakjes,men ze>
dat Schiller dien geur zeer aangenaam vond en meesti eenige

Overrijpe appelen naast Of nabij zich had,om van die luchtte
genieten.

Van Lennep geeft eene verklaring ,minder eenvou-

dig?maar vermakelijker,zeker:dan die van Van Hall:en 'tis
juist die door Yan Lennep gegevene verklring:waardoor het
woord appelflauw te in betrekking treedt met de woorden,

die wi
j heden behandelen. W i
j hooren hem dit zeggen: ))
B eroerte heetin 'tLatijn apoplexia of apoplexis:en dewi
;
onze geneesheeren en apteekers voorheen er machtig veel van

hielden,metLati
jnsche woorden te schermen,zeiden zenietvan
iemand, dat hi
j een beroerte:maar dathij een apoplexie ïekregen had. Onkundigen: dit niet verstaande: maakten daarvan

natuurEjk appelp1exie. Somtijds nu gebeurde het:dat,hetgeen men voor een beroerte gehouden had: niet m eer bleek

te zi
jn: dan een flauwte,en dan was Op de vraag:of de li
jder
een appelplexie had gehad? het antwoord:heel natuurli
jk:
h)l
m een : 't was geen app elplexie? 't was maar een appe1f1auw te.'''' Vandaar is 't woord appelflauw te in zwang

gekomen: bi
j wi
jze van scherts,voor een flauwte:die nietveel
te bediden heeft.'' Ziedaar Yan Lennep's verklaring. V sschien
vindt ge haar we1 wat vreemd, m aar toch zOu ze wel waar

kunnen zi
jn: want vooral in verband met krankten en kwa-
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1en spoken de zonderlingste voorstellingen door het brein des
volks, zoodat m en Op dat gebied de vreemdste vorm en en uitingen verwachten kan : a1s: dat iemand het water over hethartis
geloopen ; dat hem de zenuwen Op de maag zitten ; dat hem de

hartvliezen Op de hersenen zi
jn geslagen:en meervan dien aard.
Het volksonderwi
js heeft nOg veel aan de menschen te leeren,
OOk nOg veel van 't samenstel van hun eigen lichaam ,waarvan

velen net zoo veelweten als die boer:die:een pi
jnli
jk gezicht
zettende: Op zijn achterdeelwreef en toen zei:))zO0 as me van
daag de milt weêr steekt: da's van belang!''
Overigens:
Om nOg even Op ap 0plexie terug te komen ,daarvan werd
afgeleid het Oud-H ollandsche pOpelen cy? zooals Hooft het

schri
jft: Of p0pelcije zooals Kiliaan het heeft,Of pOplezij:
zooals het door Bilderdi
jk gespeld wordt. Hetvolk maakt daarvan echter ook weêr iets anders en zegtp0epelecij:llieve
mensch! ik kan je zeggen: ik kreeg de p0epeleci
j er van
Op me lijf!'' En wat men daarbi
j denkt,ik waag niet:datte
issen.
En als het volk aldus de woorden vervormt en misvormt:is

hetzich natuurljk niet bewast:dathetdwazedingen gaatzeggen.
W at? niet zelden stelt daarbij de spreker zich aan als iemand?
die heelgoed weet:wathet woord is:dathj gebruikt,enwaar
het vandaan komt, en zegt dan:bi
jvoorbeeld:met volkomene
vastheid: )fibeldef0rs,zoo as de Franschm an zeitt''ofschoon
lde Franschman''nooit gezegd heeft Of zeggen zalfibeldefOrs.
M aakt het volk zen uw bladen van sene- of sennebladen,
't is, Omdat het met sene Of senn e geen raad weet,maarmet
zenuw en wel. Zegt het O0gelist in plaats van ocu list?
't is Om hetOog er intekri
jgen.Spreekthetnietvan een presiden t:maar van een prinsen dent: 't is Om erhetbegrip van

iets prinseli
jks:ietsvoornaams:in te brengen.
Eens hoorde ik een lid eenervergadering metOngeduld vragen:
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lmaar, mjnheer de prinsendent!moet datnu weêr ad kalendas
gratias duren?'' A d kalen das graecas was den m an geheel

Onverstaanbaar:maar door gratias te zeggen,hadMjtenminste
een voor hem meer bereikbaar woord. Z00 zijn er OOk,die:
noch n Olen s noch v01ens verstaande,n Olen s cOblenz zeg-

gen, Om ten M nste een helftte hebben,met iets tastelijks en
aanschouwelijks er in.De profeet Elia was een ti
jdlang
inwonende bij zekere arme weduwe te Zarphath OfSarepta,en
ditwas,zegt het Oude verhaal,de zegen van zjn verbljfindat
h<s? dat, hoewel er droogte en duurte was in den lande:bi
j

.

haar lhet m eel van de krttik niet verteerd werd en de Olie

der iesch niet OntbrA.'' 1) Met zinspeling daarop is eene
inrichting Mer ter stede:2) die zich de Ondersteuning van hulpbehoevende weduwen ten doel stelt, Sarepta genoemd. Maar

nu is hetregel:bijna zonder uitzondering:dat de vrouwen,die
zich aanmelden, om hulp van die zi
jde te bekomen:de vraag
doen:Of er nietiets uit recepta te krijgen zOu zi
jn. Blijkbaar
zi
jn allen meer bekend met recepten dan metSarepta,en
zO0 gaat die stad van het Oude Phoenicië schuil achterden vorm
Van een

dokterspapiertje.

Een afzonderli
jke klasse van verduideli
jking,die delagereman
zich veroorlooft, zien we daar, waar m en aan een woord n0g
eens toevoegt, wat in het woord reeds ligt. Die niet weet:
dat pOrte deu r is, Opent een pOrtebriséedeur,somti
jds
zelfs: wijl hij Ook brisée nietverstaat,een dubbe1 Openslaan de p Ortebrisôedeur. Die niet weet, dat OlQum
01ie is, begint een handel in petroléu m Olie. Die nietweet,
dat w ay w eg is,loopt dwars Over den tram w ayw eg.En die
niet weet,dat bleu blauw is,vraagt in een winkel om twee

1)I Kon.XVII :16.
21
terdam.
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el bleu-m arinblauw lint. Nu, dit alles is vergeefli
jke
onwetendheid. Maar Onvergeef
li
jke domheid was het,toen eens
een loopmeisje: een blauw staaltje vertoonende, daarbi
j deze
vraag deed: h
lcompliment van de jusrouw ,en Ofu deze kleur
OOk hebt in hetrood.''- Dit in '
t voorbi
jgaan. Doch:Om nog
even Op zulke pleonastische uitdrukkingen terug te komen ,
eenigermate behoort daartoe OOk wel de vorm gu erillaO0r-

lOg: zooals wi
j:beschaafde lieden,gewoon zijn te zeggen;immers:guerilla,als diminutief van guerra: heeft dat begrip
ool'
log reeds in zich. Maar erger pleonasme vond ik op een

bordje in N atura A rtis M agistra: het bordje:-namelijk,
waarop de kem ph aan wordt aangeduid met den naam P hil0-

m achos pugnax,dat,letterli
jk vertazd,wilzeggen:vechtlustige strijdliefhebber.
Door de vermelding van die laatste twee bi
jzonderheden ben
ik i tgetreden uit het volk: het volk in den lageren zin van
het woord,
en binnengekomen in den kring van wat men
noem t

fatsoenli
jke burgers: ja: ook van hoogere standen. En
daar moet ik O0k zi
jn:want O0k in deze kringen,zoowelals in
de lagere,treFen we van die woordvervormingen aan :als dieik
heden tOt Onderwerp nam .

Niet zelden hoort gi
j heeren of dames zeggen:dat zij een
huis hebben gehuurd voor één jaar en één jaar öpzicht Of één
jaar in opzien: en dan doen ze hetzelfde:watwi
j de lagere
klassen des volks zien doen?ze pogen een oubegrepen woord

zich begrijpeli
jk te maken,en zO0 groeit 0pzicht Of Opzien
uit 0ptie, dat keu ze beduidt. Evenzoo zuzen mensehen van

goeden stand: in dit Of dat geval,waarbi
j iemand weigerthun
zin te doen: de bedreiging doen hooren,ldat ze hem wel m 0des zullen leeren t''niet m Ores:goede zeden ,maarm Odes.

Somwijlen, en o0k hier: is zulk eene vergissing in den grond
der zaak zoo onschtzldig niet, als ze oppervlakkig er uit ziet:
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deze vergissing althans, is wellicht gegrond Op het waarli
jk
nietloFeli
jke feit:dat bij de meeste lieden m Odes wèl zOohoog
staan aangeschreven als m Ores. Zeer gewoon is het ook:dat
men m utsaard, een eenigermate verouderd, en daarom min
hegrepen woord, voor brandstapel, eenvoudig in m Osterd

herschept: waardoor men er iets van maakt, dat natuurlijk 0p
end' uit Ongepastis,gelijk hetOngepastis,als men dat Oude
op ende uit, voor van alle kanten:dat mi
j daar uit de
pen kwam , misvormen gaat tOt op een duit;een d uit heeft

er niets meê te maken,en:pdeze gelijkt den anderen op een
duit''is niets anders dan onzin. Yan iemand,die bijdeeene
of andere werkzaamheid slechts eene zeer Ondergeschikte rOlver-

vult, Of in eene bedrijvigheid bezig is:die nietveelbeteekent,
hoort men gewoonli
jk zeggen:dat hi
j Om gisten kaneelw ater loopt. W eet gij wat kaneelw ater is? Niet? Ik ook
M et. lk heb het gevraagd aan een broodbakker:een banketbakber en een apotheker, m aar die wisten 't O()k niet;geen van
drieën. M aar, al was kan eelw ater bekend,dan vat ik n0g

niet:hoe ditbi
j gistte pas zou komen. Zeg eenvoudig kIAeew ater,water voor het kn eden van 't deeg, dan is de krom-

ming genezen,dan hebtgj iets watpast bi
j gist;de zin is in
orde: en 'tbakselkan iets worden:waarvan in keukenboek-sti
jl
is te zeggen:lzulks is ook zeer smakelijk.'' Oudttjds zeimen
en schreef men kOom eni
j, en dat was samengetrokken uit
kO0pm annij. Maar de eene ofandere kwast,die daar niets
van wist of begreep,maakte er van k Om en eisch,peen k0m
en eischw inkelq'' en wenschte zich zeker geluk m et die

vernuftige vinding, die Ondertusschen een bljk van zi
jne onwetendheid was. - ZOo zi
jn er OOk wijsneuzen geweest, die,
niet wetende dat k euv el Of kOvel, zoowel a1s kap, voorheen

een hoofddeksel was: vrijheid meenden te hebben: Om in de
spreekwi
jze kap en keuve1, dit laatste woord te veranderen
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in keutel. Maar gevoelende dat keute1niet pasie bi
j kap?
gingen ze met dezelfde vri
jmoedigheid nog maar een stapje vérder,maakten kap t0t kat en kregen zoodoende de fraaie uit-

drukking kat en keute1.

Zeer dikwjls zi
jn wi
j in de ge-

legenheid: Om welopgevoede menschen, als ze grooten Omslag
of Overdreven uitvoerigheid aanduiden willen, te hooren zeg-

gen,dat diteen weg van m ijl 0p zevenen is. En:zeker,
die dat zegt, heefttwee woorden, die hij kent en begrijpt:
mijl en zeven: maar als hij zich Op dien grondaltevreden
gevoelt:is hi
j waarli
jk met weinig tevreden,wantikzethethem
en iedereen, om aan m ijl Op zevenen een draaglijken zin te
verbinden. Neen,men moestweten:want hetisdikwijlsgenoeg
gezegd: dat aan Aleijelen Sevenunl nzoet worden gedacht: twee
Linlbtlrgsche dorpen: die vroeger door een zeer bochtigen weg?
om de Peel heen loopende, verbonden waren. Daarom heette

een Omweg een weg van M ei
jel0p Sevenum:maardezucht
alweder, om uit het Onbegri
jpelijke iets begri
jpelijks te maken:
maakte er m i
jl op zevenen van.- W anneer wi
j in den zomer den rook der stad ontloopen zi
jn en Ons buiten bevinden,
dan kan 'tgebeuren? dat we het geklingel van een belletje
hooren,dat als een eigenaardig liefelijk geluid,eenechtidyllische
toon: de stilte van hetlandschap breekt:zonder toch eigenlijk
die stilte te breken: en dan hebben we kans,alras eene kudde

schapen te zien aankomen,geleid door een rustig voortschri
jdenden herder en bewaakt door een Onrustigrondloopenden hond, een eigenaardige stoFeering van het zom ersch iooneel. Nu ,ôôn

uit de kudde heeft hetbelletje om den hals:waarvan hetgeklingel zo0 welluidend 0ns toeklonk:en gemeenlijk is die ééne
in de voorhoede te vinden. 't Is de belham e1,bij Kiliaan
dux gregis, aanvOerder der ku dde:geheeten,m et aanhaling 00k van het Pransche m 0u t0n à la s0nn ette. Maar ,
ziet! de echte stadsli ? die niet recht weten,wat een h am el
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is1) zoeken, en vinden dan O0k, een woord,dat ze beter begrijpen, en zeggen maar Cinkweg belham er, - een woord
zonder eenigen zin. - Al verder kan hier vermeld worden de
vervorming van m etten in w etten.- M etten,in 'tFransch

m atines, van '
t Lati
jnsche m atutinae,datwilzeggen preces of h0rae m atutinae, m org engeb eden Of vroegdien st, behooren , in de Roomsche kerk ,t0t de zoogenaam de
kan onieke uren ,waartoe OOk gerekend worden de prim en,
de tercen: de sexten , de n on en, de vespers en decOmpleten. M en zinspeelt hierin Op het Psalmwoord:)ik loof U

zevenmaal des daags over de rechten Uwer gerechtigheid.2) En
dan sprak men , wat nu de metten betreft,van : de m etten
lezen, de m etten luiden ,enz.00k had m en n0g wat men

noemde d0m m elde m etten,en:in 't voorbijgaan,willen we
daar even onze aandachtop richten. W e zi
jn in een kloosterkerk. 't ls in de h
lgoede week.'' En 't is nacht. De vlammen
der waskaarsen verlichten het koor. De monniken zingen hun
psalmen ,en na elken psn.
lm wordt een licht gebluscht, totdater

eindeli
jk slechts n0g ééne kaars is:die brandt. Deze wordt niet
i tgedaan :maar weggenom en en achter hetaltaar verborgen.Nu

is azes dus donker. Alaar na eene MGjle wordt Op eens een dof
gestommel gehoord; de eenige brandend Qvergeblevene kaars

wordt uit hare schv plaats.te voorschi
jn gehazd,en de Overige
kaarsen worden achtereenvolgens weêr aangestoken. De ge-

bluschte kaarsen zijn de Ontmoedigde discipelen;hetaangebleven,
maar schv gegaan,doch opnieuw verschenen zcht isdeHeiland,
die stierf, maar herrees, tengevolge waarvan in de Zijnen het
geloofen de hope herleefden;en het d0fgestommel,(waaruitde
naam van dom m elde m etten afkomstig is,wantOudti
jdshad
1) 't Is een aries castratus.

2) Ps.CXIX :164.
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dom m elen de beteekenis van : een d0f en verw ard ge-

luid m aken), beteekent de groote verwarring en Ontroering,
door den dood onzes Heeren veroorzaakt.1) Maar,keerenwi
j,
na deze bijzonderheid beschouwd tehebben:terugtotdem etten
in 't algemeen. De geesteljke,die den vroegdienstleidde,werd
gezegd,geljk wi
j bedachten,de m etten te lezen. En als hij
bi
j dat lezen haastig te werk ging:zi
jne taak gauw afraFelde,
dan maakte hij korte metten,en zoO is 't volkomen duidelijk,
dat kOrte m etten m ak en eene aandi ding werd van zich
spoedig van iets afmaken , haastig zich ergens doorh'een slaan.
M aar wie van deze dingen niet weet:neemtde vri
jheid?Omdat

hi
j behoefte gevoelt aan een voor hem verstaanbaarwoord:m etten eenvoudig te veranderen in w etten. Evenzoo is het
m et het Onbegrepen woord m uizenissen gegaan.lmm ers: Oud-

ti
jds had Onze taal een woordm uizen:Of:zooalsKiliaanschrijft,
m uysen eeren :waarmeê het Engelsche to m use nog samenhangt, en dat de beteekenis had van diepzinnig nadenken,
peinzen. Daarvan kwam het woord m uizenis,in den zin
van gepein s:ernstige en diepe g edachte. En in am useeren ligt dan OOk de beteekenis van 't w egdOen v an ernstige en diepe g edachten. W elnu: die van de genoem de
afkomst en beteekenis des woords geen kennis had:m aakte kort
en goed, of liever kort: maar niet goed,m uizen issen tOt
m uizenn esten : dem and heeft muizennesten in '
t hoofd.'' En
dat deze vervorming niet beschouwd mag worden als niets meer

dan eene onwillekeurige afwi
jking in de uitspraak!maar dathet
eene formatie was, we1 degelijk zoo en nietanders,door de
llspraakmakende gemeente''bedoeld,bli
jkt:Onder anderen:uitde
omstandigheid: dat hier voorheen op het uithaugteeken eener

tapperi
j aan den Binnen-Amstelde regelen stonden:
H OFoIJK. O ns V oorges1acht.111.253.
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In het hoofd vol m uizennesten

Is dewijn voor geltten besten,
m et de afbeelding,er boven ,van een m enschenhoofd:bezetm et

dikke en verwarde haren,waarin hetkrioelde van muizen.1)
ZO0 hebben we dan 0P vele niet ongewone woordvervorm ingen het OOg gericht: en zeker zouden nOg heel wat meer
zulke voorbeelden kunnen worden geleverd. lk za1 het echter
niet doen: maar liever mi
j gereedmaken Om te antwoorden 0P
de vraag, die allicht na het Overdachte in u Opkom en kan:
waartoe leidt nu dat overdachte ? W at hebben we nu eigen-

Ejk daaraan gehad? - En dan zeg ik vooreerst: als het
M er eenig licht Op een schemerachtig woord Of gezegde deed
vallen : en als het daar ons een oogenblik verm aakte:dan w as
dat ten minste al iets. M aar bovendien ligt er een wenk voor

ons in?die verdientbehartigd te worden. W ijzagen,dat,in 't
algemeen:de menschen een streven Openbaren,om tebegrijpen,
wat ze zeggen. En hoewelwijnu daaruit de potsierli
jkste vervormingen zagen ontstaan: datstreven zelfis pri
jselijk. En in
verband daarmeê wordthier,dunkt mij,aan iederen spreker en
iederen schri
jver de wenk gegeven:wees duideli
jk,en vervi ,
door duidelijk te zijn,eene algemeen bestaande behoefte,enverhoed zooveel mogeli
jk:door duideli
jk te zi
jn:de vermeerdering
van zulke vervormingen:a1s waar wi
j om lachten. Had dewetgever dezen wenk behartigd: hi
j ware niet tOtde dwaasheid
gekomen , Om aan boeren te gelasten :van cen tiaren te spre-

ken, en Om aan keukenmeiden voor te schrijven,met dekagram m en te rekenen. 0Ok z0u m enig gemeentebestuur,als
het dien wenk had ter harte genomen, m et het bepalen van

1) VAx Lsxxlp Ex TlRGovw. Uithangteekens.II.169.
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straatnamen nu en dan weleenigszins anders te werk zijn gegaan. Het volk moet bekende namen hebben eu begri
jpelijke
woorden: en 't rust 0ok niet:voordat het die heeft, al zou het
00k S pin oza verhakken t0t gpin azie. Alzoo: nOg eens,laat

Uns duideljk wezen en zooveel mogeli
jk die woorden en termen
vermi
jden: waarvan haast met zekerheid een gekke verandering
is te voorzien.
llaar nOg eene andere gedachte vielmi
j in! -

deze,nameli
jk,
dat men Over algemeen de naïveteitheeft,Om zich wijs te
maken: datmen een woord begrijpt:als 't maar niet Ongewoon
is. M utsaard begri
jptmen niet,en men zegt m 0sterd;dat
is meer gewoonq maar taalkundig begri
jpt men dat OOk zliet.
K euvel begrijpt men niet:en men zegtkeutel;datis meer
gewoon; maar taalkundig begri
jpt men dat toch O0k niet. En
toen ik zOO dacht:toen dacht ik er bij:eigenli
jk is dit meestal
hetgevalmet alles:watwj noemen verklaren. W e noemen
eene zaak verklaard, als ze maar nietvan boven t0tOnder Omhuld
is: als er m aar een gedeelte van ontzw achteld en ontbloot is:
en : dat er dan nOg een stuk Onder zit: dat niet is opengekomen
en dat niet wordt gevat:daar gli
jden we maar stil over heen.

Wi
j kennen ten deele en

wi
j verklaren ten deele.

Doch: er is n0g iets: dat ik tengevolge van het Overdaehte

bedenk: en iets van ernstigen aard. W elnoemde ik het prijselijk! dat men gaarne begri
jpt: wat men zegt, maar OOk dit
pri
jseli
jke is niet anders dan Onder hetvoorrecht van boedelbeschri
jving te aanvaarden. W at toch bleek Ons menigmaal 't
gevolg van dat streven te zijn? Dit:datmen eene waarheid:
waar men niet bij kan: Op zj schuift,en zich dan met eene
Onjuistheid:maar waar men bi
j kan:ja,met eene Onzinnigheid:
m aar waar men eenigen zin aan hecht:zich tevreden stelt.Z00
geschiedt op 't gebied der staatkunde: maar Ook Op 't gebied

van 't godsdienstig en 'tkerkelijk leven. En daarom moethet
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de wensch Qn hetwerk van ieder onzer zi
jn:om Op elk terrein
van hetmensche/even een licht te doen schijnen,waar de onwaarheid en de Onzin voor vliedt,en waar de waarheid bi
j uitkomt; - de uil, die in de duisternis Gaddert,m oet weg ,en
de arend, die een hemelvaart doet naar de z0n, - die m oet
kom en !

S L lM M E R D S.

M 'G

.>

-

. .

Y

v.

x. . ;

.

gxG
'.
-..
-.
'
-ixsW 0
*x
Qx
.)W
v&
* Qt %W
vX 0
* #7e
GV.
w..
+ W
@
-'
'

x

ae

S L IM M E R D S.

Twee lijders:allebeî door 'tzelfde leed gekweld:
Zi
jn bi
j denzelfden arts te zamen alle dagen:
En worden:ôôn voor één,door zi
jn bekwame hand
Gewreven en gekneed,geknepen en geslagen.

Jan had den voet gezet Op een bevroren stoep

En was van 'tgladde vlak heelleeli
jk uitgegleden;
En Piet:op zijn beurt:had dat ongevalgehad:
Door:toen hetscheem'rig was:een gli
jbaan te betreden.
ZOO hadden ze alle twee in 't been een pees verrekt
En m oesten ze alle twee dezelfde kuur verdragen ;

Ze werden ied'
ren dag:Onmidd'li
jk na elkaâr,
In 'tzelfde martelhok geknepen en geslagen.
M s Jan dat onderging,dan klonk er een gebrul:

Datraam en deurkozi
jn deed daveren en dreunen;
Maar a1s zijn lotgenoot daar in behand'ling was,
Dan werd geen kreet gehoord,zelfs niet het minste kreunen.
9
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pEoe is dattoch?''vroeg Jan;pmi
j maAt de pjn haastrazend;
k kan nietsillzijn,zooals@ ;
Van waar toch datverschil:dat,bij @n lotsbedeeling,
Zich voordoettusschen u en mij?''
PW QI,lieve vrind!''spreekt Piet,heel ernstig en gewichtig,

p'kW il graag jou zeggen,watik d0e;
Ik heb den dokter beet: z00 knap de m an mag wezen :
Ik Bteek 'tgezonde been hem toe.''

l1.
JuA ouw Bot bezoekt een winkel

En bezietjaponnenstof:
Maar zij vindt:van 'tgeen men ithaalt?
Ditte :jn en dat te grof;
'tEene keurt ze veel te donker,
'tAnd're noemt ze veel te licht;

j,welwat somber;
Gri
js is,zegtzi
Geel valt i
js'li
jk in 'tgezicht;
En z00 voorts.- Zi
j kan geen keus doen,
En,verlegen om 't geval,
W eet ze niet,h0e weg te komen ,
W eet niet,wat ze zeggen zal.
M aar,- daar scMet haar iets te binnen ,

En zi
j keert zich groetend,om
Methetwoord:lMijnheer!'tis'tbeste,
Datik later zelf eens kom.''

SLIMMERDS.
111.

h
)'t ls een wonder,'' spreekt baas Jansen ,

>'k W eet niet,ofje 'thebt gehoord:
Piet heeft, links en rechts een ktm stbeen :

En Mj kan er goed op vO0d.''
>Ja,'' zegt Berend,h
lwel een wonder;

Maar,je kentmjn tante Kee;
Die heeft links en rechts een kunstoog,

En zij ziet er alles meê.''
En baas Jansen, diep getroFen ,
Ging 't verbreiden:ginds en her,
En Ontving niet zelden 't antwoord:
>Ja: de wetenschap gaat ver!''
IAF.

Uit een raam ,heel in de hoogte,
Keek een tw:etalH apen uit
En één hunner,Jochem ziende:

Die voorbi
jkwam ,zeiheelluid:
pDaar gaat Jochempie,de slimmerd !

W at die zegt,is alti
jd dom.''
Jochem hoorde 't en,natuurlijk:
W as geweldig boos er Om.

En terwi
jlhi
j dreigend Opzag:
W as het antwoord,dathijgaf:
h
lApen!als ik jllllie hier had,
Smeetik je alde trappen af!''
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pMerkwaardig om te zien ,''zegt Jan ,
pH oe slim een hond soms wezen kan.'' h
W a,zeg dat wèl!'' z0o antwoordt Kn-s'
,
p'k Acht,dat een hond zelfs nu en dan

N0g slimmer dan zi
jn meester is.''En Jan:ten teeken,dathij 't vat,
Roemt: PZOO heb ik er een gehad.''
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D E BIJBE L DEUX AAS.

M dus heet een Gereformeerde Bjbel, die in 1562 te Emden
werd uitgegeven door Gilles van der Erven:Of,zOO als hijin
de taal der geleerden genoemd werd, Gellius Ktematius. In ons
land verscheen de eerste druk er van in 1571. Het Oude Yerbond is genomen naar de vertaling van Luther en 't Nieuwe
Yerbond naar die van Utenhove.

Bi
j den laatstgenoemden naam is zeker eene enkele aanteekening niet Overbodig. Jan Utenhove, Jacobsz.,geboren te Gent,
vluchtte als Hervormingsgezinde in 1545 naar Engeland, waar

de uitgeweken Nederlanders bescherming vonden bj Eduard W j
die hen Ook in 't bezit stelde van eenekerk:teLonden,genaam d
de tempel A .
sv. M aar onder de regeering van h
ldebloedigeMaria''

(the bloody Mary)?kregen de vrienden der Hervorming hetdaar
te lande zeer kwaad. Utenhove week toen uitnaarEmden.Doeh
toen Elisabeth op den troon zat,keerde hi
j naar Engelandterug.
vertaalde de Psalmen in eene Nederlandsche beri
jming:die
welhaast de Souter-liedekens van W illem van Zuylen vanNi
jevelt

verdrong:maar,om,op harebeurt:doordebedjmingvan Datheen
oveNleugeld te worden.Ook gafhj uit,en ditinzenderheidkomt
hier te pas:yllet Nieuwe Testament, dat is hetNieuweVerbond
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onzes Heeren Jesu Christi. Na der Grieksche waarheyt in Nederlandsche sprake grondlich ende trouwlich overghesett.'' 't Is

deze vertaling,die we terugvinden in den BjbelDeuz Jcd.
Hettitelblad van dien Bi
jbel geeftons ditte lezen:
BIBLIA:
Dat is,
DE GANTSCHE HU LIGHE SCHRTW ,

grondelick ende trouwelick
verduytschet.

M et verclae ghe duysterer woorden: redenen ende spreuken,
ende verscheyden lectien, die in ander loiicke Oversettinghen ghevonden ende hier aen de cant

toe-ghesettetzijn.
Metnoch ri
jckeaanwijsinghen der gheli
jck ofte onghelijck stemmenden
plaatsen,op hetalderghewiste,m et Scheyt-letteren ende Versen

ghetale (daereen yeghelick Capittelnae Hebreiscller
wi
jseonderdeyltis)verteekent.
Ghedruckt te Emden
Anno M .D.LXII.

den 7Martij.

De Bi
jbelDeuz @c: is bekend bepaalde%k Om zi
jne kantteekenl
-ngen, die veelal zonderling zi
jn,en waarvan,zooalsLe Long
zegt, pveele niet sonder ergerisse geleesen kunnen worden :in
de plaats van te stichten, en daarom beter waren daar uyt
elaaten geweest-''
Men acht ze voor het meerendeelafkomstig van Lutheren van

zjn vdnd Johan Bugenhagen (naar zijn geboorteland Pommeren
o0k Pommeranus genoemd).
Uit twee der bedoeldekantteekingenzjntweenamen vandezen
Bi
jbelontstaan, een mindergebruikeljke:ldeBjbelvan Uilenspiegel,''en een meer gewone:h
lde Bi
jbel Deuz cJ:.''
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De eerste dezer twee kantteekeningen behoort bij Jez.Sir.
XTX.:5. Daar lezen we:)W ie hem verblijt,dathijschalkheyt
bedri
jven kan, die wort verachtet.'' En daarbi
j vinden we Op
den rand: )M s Ulenspieghel, Vincentius, de Pape van Oalen-

berghe,etc-''1)
De tweede aanteekening Op den kantbehoort bi
j Neh.1l1:5:
waar geschreven staat: p'
Bij hen bouwede die van Thekoa,doch
hare geweldigen brachte haren hals nietten diensteharerheeren.''

Hierbi
j staat dan aangeteekend: h
)De armen moeten het cruyce
drage; de ri
jcke en gheven niets;Delkz aas en heeftniet,Siz
cfncz en geeftniet, Quater dry,die helpen vry.''
Deuz aas:als aanduiding van armen :komt Ook voor in 't ge-

zegde:)Hetis volkje van deuœ c@,
s.''
Aas was Oudtijds hetkleinste Nederlandsche gewicht,g-tm-0nce. 't ls zeker het Lati
jnsche as,een kleine munt. nperdere
0zzl4ï@ ad assem t''zeiden de Latjjnen,waarvoor wi
j zouden zeggen: lalles:tOt den laatsten duit tOe,verliezen.'' 0Ok is aas,
in 't algem een, de eenheid. K iliaan vertaalt het dan ook m et
monas, dat deze beteekenis heeft. En in 't kaartspel heetnOg

de een aldjd aas.
De zin is dusduidelijk genoeg:de armenkunnenniet,deri
jken
willen niet,de middenstand doet het. Of: zooals Le Francq van
Berkhey het weêrgeeft:

De arme heeh niet:

De rijke geeft niet,
M aar de burgerstaat geeft

Daar arm en ri
jk van leeft.
Om nu 't karakter der bewuste kantteekeningen naderteleeren
kennen ,zullen we er nOg eenige lezen. 't Verdient Opmerhng,

Vgl.mi
jn Sprokkelhout,op het woord CaleAzIbourg.
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dat ze voor verreweg het grootste deel voorkomen in 't Oude
Testament. En die in 't Nieuwe Testament gevonden worden ,

zjn de eigenaardigste niet.
Toch wil ik er een paar van vermelden.
Luk.XTT:19. Daar is:zonderling genoeg:aan Jezus'eenvouige
afmaning van bezorgdheid,bi
j de vraag,watmen
eten of drinken zal, de vergezochte uitbreidlng
t- evoegd: >Becommert u niet met 't gene dat
boven u is of dat ghy niet en hebt; ef beraet u
niet m et den loop der sterren.''

Joh.X :8. )A11e die voor mij gecomen zi
jn, die zjn dieven
en m oordenaam .'' De kantteekenaars vonden M erin
aanleiding , om den Paus een steek te geven :

op wien intusschen dat wppr m; al zeer kwalijk
N ste. Ze schreven dit:)Hi
j spreecktvan deghene,
die henselven voor een deure des schaepstals op

worpen:ghelijck de Paus ende de zijne.''
nt.IH :10. De daar voorkom ende verm aning om een pketter-

schen''mensch te ve= i
jden,wordtzoogenaamd 0p
gehelderd door de aanmerking: h)Of rottemakischen''
m ensch.

Maar,n0g eens: meer karakteristiek zjn die kantteekeningen
in 't Oude Verbond.

Sommigezi
jn merkwaardig wegens taalof spraakgebrnik.
Ps.LXXV :9.Tekst: h
lW ant de Heere heeft eenen beker inder
hant en m et stercken wi
jnevolingeschoncken ende
schenct wt denselven; doch de godloosen moeten
alle drincken ende den droesem uitsuypen.''

Aanteekening: yDat isjhj deylt eenen yeghelia en zijn mate t0e,dathijljde;doch hetgronts0p blijh den godloosen.''
Spr.XH :11. Tekst:pW ie zjn ackerbouwercket,die sa1brooà
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de volheyt hebben ; wie daarenteghen onnoodighe
saken nagaet: die is een sot.''

Aant.:h
yveerthien hantwercke, vi
jfthien onghelucken-''
Spr.XTT:28. Tekst:)>0p den wech dergerechticheytishetleven
ende Op den ghebaenden padt en is gheen dOOt.''
Aant.: >De landstrate is zeker:maer de houtwech is vaerlick. Gods wooz.
t leydet ten leven,
maar eygen goetduncke t0t der doot-''
Spr.XIV :13. Tekst:>Na den lachen coemt treuren ende na der
vreuchde coemt leet.''

Aant.:yGelijckalsmenspreect:dronckenvreughde,
nuchtere leet.''
Spr.XV :1.Tekst: h
lEen vriendelickeantwoordestilletden toorne.''
Aant.:)Een goet woort vint eene goede stede.''
Jez.Sir.XVY :33.Tekst: llW eest geen brasser ende wennet u
-

niet tOt slampampen, Opdat ghi
j niet een
bedelaer en wort.''
Aant.: lsettet u teeringe nauwerneeringe.''

Sommige van die kantteekeningen trekken de aandacht vooral

door de waarheid en de wjsheid,die er in zjn vervat.
Spr.XXX :32. Tekst:lHebtghi
j genarret ende hooch henengevaren') ende wat quaets voorghehadt,so legget
de handt op den m ont.''

Aant.: h
lschaemt u niet, wanneer ghj erghens
waarin ghefeylt hebten verdediget hetniet.W ant

feylen is menschelick?maer verdedige zjnedwalingen :is duyvelsch.''
Pred.VH :21.Tekst: h
lNeemt Oock niet ter herten alles,watme
S0yt.''

1),,Dwaasli
jk gehandeld,metu te verhefen,''- gelijk de Statenvertaling 't heeft.
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Aant.: pW ie gheerne veel hoort, die hoort vele,
datMjniet gheerne en hOOrt.''
Jez. Sir.Vl :5. Tekst: h
lW ie alle dinc ten besten uitleyt, die
maeckt hem veel vrienden,ende wie het beste
tOt der sake spreect,van dien spreectmewederOm het beste.''

Aant.:h
lbie iswjsendewe1geleert,diealledinck
ten besten keert.''

Jez.Sir.Vl:7. Tekst:l
lvertrouwet gheenenvrient,ghi
jhebthem
dan bekentin der nO0t.''1).
Aant.:pvriende in der noot,die gaen 25 Op een

loot; saltnu een hartstantS) zi
jn,so gaetharer
vi
jftich Op een quenti
jn.''3)
Jez.Sir.XXXVHI:22.Tekst: >En dencket aen het eynde.''
Aant.: pGikteren was het aen my :heden
isset aen dy-''
A ndere kantteekeningen treFen Ons door den vri
jzinigen geest
en de zucht naar vooruitgang :die er uit spreekt.
I Sam .11:3.Tekst: h
llaaat wt uwen monde blyven het Oude.''

Aant.:h
lGhelijckmedan spreeckt:Hetiseengewoonheyt van Outs afcomen, een lantzede ende wijse.
sfant Op sulcke dingen trotzen Ofsprekehoochmoe-

dich de lieden en seggen:Eylieve,de Oude wi
jse
de beste; onze voorvaderen en zi
jn 0oc nietsotte
geweest,
ende pochen alsoo tegen Gods werck,
als mochthiJ
' het niet veranderen noch vernieuwen

na zi
jn beheen-''
Jez.Sir.X XXTX :1. Tekst: h
lMaer wie hem daertoe geven sal,

1)Datis:tenzijgi
jhem hebtleeren kennen in den nood.
2)Steun voor 'thart.
3)Een drachme. Zie Kiliaan.
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dat hi
j de W et des Alderhoochsteleere,die
moet de wjsheyt aller Oude Ondersoeke en
in den Propheten studeren.''
Aant.:>
)Een pastoorofprediker za1studeren
en in allerley consten hem oefene,sogeeft

hem G0d Ooc verstant:maar den loozen1)
Papen en buyckdienaren gheeftlli
j niets.''
0Ok is het niet zelden iets natuurlijks,iets naïefs:iets goedaardigs in den toon: dat in deze randnoten Ons aantrekt.

Gen.XXW :7. Tekst:)De Heere sal zjnen Engelvooruhenen
sende!datghi
j mi
jnen sone aldaer een wijfnem 0t.''

Aant.: )De Engelen helpen oock houwelick m ak0X*1'
Gen.XXW :49. Tekst: l
lsiJ
't ghijliede nu die, die aen mijnen
heere vrientschap en trouwe bewi
jzen,so seg-

get mij; indien niet:so seggetmij 0oc?Opdat
ick mi
j wende tér reehterofteterslinckerhant.''
Aant.: y
lM ercket wt desen voorhandel m et der
moeder ende de broederen: dat de heymelicke

vertrouwinge2) sonder voorweten der Ouderen
niet recht en sij-''
Gen.XXXTX :8. Tekst:lHij weygerde het haer.''
Aant.:C
ISO moesthi
j Ooc de vrouwe versorge,
alsowel? a1s het gantsche huys,behzve?dathi
j
niet bijhaar slapen en soude.''
1 Sam.11T:1.Tekst:zDesHeerenwool.
twasseltsaem endierbaar')
.

1) Eris een loos,datDlim beduidt en een Ipp:, dat ledig totgrondbeteekenis heeft. Dit laatste hebben we hier:ledig van geest,verstoken

van degeli
jkheid.
2) Verloving.
3) Nietgemakkelijk bereikbaar.
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te dier selver tijt ende daer was weynich proPhecie-''
Aant.: h
lDaer en waren niet Predikers noch paro-

cMheeren genoech; de Bi
jbelheeft dOe Onder de
banck geleghen ;M emant heeft gestadeert.''

Spr. XTTT:8. Tekst: )Met den ri
jckdom can eener si
jn leven
verlossen; daarenteghen een arm m an hoort het
schelden niet.''

Aant.: lyEenen ri
jcke scheldetme;maar me geeft
hem Om gelt 1os; een arm e moetet houden ;wie
niet ghelt en heeft,die betaelt met der huyt.''

Spr.XTX :16.Tekst: )W ie hetgebotbewaert,die bewaertzijn
leven; wie daarenteghen zjnen wech verachtet,
die sal sterven.''

Aant.:y
lHi
j comt meester Hanse1)in dehande en
aan de galge; want onghehoorsame Underen ontloope het niet.''
Spr.XTX :24.Tekst:)
>De luye verberchtzynehantin den boesem
ende en kanse niet weder ten monde brenge.''
Aant.: pGelyk alsm e spreeckt:Hy is so luye,

dat hy van luyheyt nietete mach,wanneer hj
schoon2) de hant in der schotelofhet eten voor
hem hebh. Datzijn leeraers:regerers:ghesinne,
etc.: die haer ampt verlaten :hoewel sy het doch
lichtelick conde wtrichten.''
Spr. XXW :9.Tekst:)Een spreucke in eens sotten m ontisghe-

lijck als eenen doornstruyck,dieineensdronckene
hant steect.''

1) Datisde beul. Het spreekwoord zegt,om een slechtkaraktersan
te duiden: ,,Datisereen voorm eesterHans.'' En wederom :,jM eesterHan:

istegoed,om zijne handen aan hem te schenden.''
2) Datis:ofschoon hij.
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Aant.: pDat is:wanneereen dronckenbolteeenen
doornbosch inder handt draecht ende fantaseert
daermede, sokrasthy m eerdaermede, alsdathy de
roosen te riecke geve;also doet een sottem etder
Schrift Of rechtspreucke dikwils meer schaden dan

vromen 1).
Spr.XXYI:16.Tekst:h
lEen luyaertlaet hem wijserduncke:dan
seve2)die daer goede zeden leeren.''
Aant.:)Dat zijn degene,die andereliedewille
leere en richte ende en connent doch selfs niet
beter maken :noch doen ;dat is een verdrietelick
boose volck.''
Iets limigs en grappigs in den vorm is, datzien we: aan vele
van die kantteekeingen eigen. 0ok de volgende kunnen ten
voorbeeld fenen.

Gen.XXX :30. Tekst: )De Heere heeft u gesegent doorlni
jnen voet.''
Aant.:)D at is,ick hebbe m oete loopen enderen-

nen door dunne ende dicke, dat gMj so rjck
wordet.''
Deut.XXTX :19. Tekst: )En Oft hy alreede hoorde de woorden
deses vloecx :nochtans spreeckt:Hetgaetm y
W01@''
Aant.: h
lDat is der roeckeloosen lieden woort
ende gedachte: ey, de helle is niet so0heet;
het heeft geen noot: de Duyvel is soo grouwelick niet:alsme hem maelt.''
Ruth 11:7. Tekst:)
)Si
j bljft weynich te huys.''
Aant.:))Dat is, sy is niet derm eysenseene,diethuys

1) HetHoogdnitsche fromm- ,l<.
2) D.i.zeven.
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op de sachte cussens sitten en ledighe luye daghen
hebben.''
11 Sam. XX :1. Ende aldaer was een verm aert heyloos man,
die Met Seba.''
Aant.: h
lDat is, een van den grooten Hansen,
van hooghen adel, die een grooten aanhanck 0nder den volcke en een aensien Of naem hadde,
als Catilina te Rom en.''
I Kon. XX :11. Tekst: h
lDie het harnasch aentreckt,die en sal
hem niet beroemen,als die het heeftafgeleyt.''

Aant.:l
pDat is:hi
j en zegge niet huy.
?eer hij
Over den berch coemt.''
Ps.0XX :4. Tekst: )De valsche tonghe is als nr
er in jeneverhout-''

Jkant-: pAryer ùljeneverhout voncket ende brandet
seer: want het is vet en brant geerne;also gaet
de kettersche leere oOc raet groot gewelt aen en
brant seer geerne.''
Spr.XXTT:13. Tekst: )De luye spreeckt: Daer is een leeuwe
buyten ; ick mochte verworcht worden Op der
strate.''

Aant.: ))
Dat zijn alle traghe predikers,regenten,
gesinnen, die den vOs niet bi
jten en willen:
ende en gaan niet door dicke ende dmm e.''

Spr.XXITT:14.Tekst:l
yGhy slaat hem met der roede,doch ghij
verlossetzi
jne ziele van der hellen-''
Aant.:llGeesseltghi
j uwen sone,so enderfhem
de llencker niet geesselen;want daernloetdoch

ghegeesseltzijn;doet het de vaderofderaoeder
niet, s00 doet het de Hencker; daer en wort
niet anders wt;niem ant en is hem oytontloope;
want het is Godes gherichte-''
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Am os H :6. Tekst: pDaerom , dat sy de rechtveerdighen voor
ghelt en de armen voor een paer schoenen vercoopen.
Aant.: >De godloosen en ï&V0n om alle kerckheeren ende Pastoors niet een Oudtpaerschoenen.''
Jez.Sir.XX1:5. Tekst:))W ie gewelt en Onrecht doet.''
Aant.: )Als de praelhansen ende tyrannen.''

11 Makk.VI'
.
H :10. Tekst:lMaarNicanor dachte,hi
j woude van
den gevangenen Joden dit geld incoopen :dat

de Coninck der Romeynen jaerlicx geven
m oeste.''

Aant.:lNicanor vercoopt Ook de huyteerhi
j
den beyr steect.''

't M ag verwondering baren , dat deaanteekeningen Op 'tHooge-

lied zO0 spaarzaam zi
jn en zO0weinigkarakteristiek. Dâârvooral
z0u men ze verwachthebben. Overigens is 't nietOnbelangri
jk:
dat het Hoogelied: vôlgens deze kantteekenaars? niet doelt op

Ohristus en de Gemeente,maar op God en Salomo's ri
jk. Met
het oog op andere verklaringen zeggen ze dit:)Velehebben wonderlicke speculatiën Op dit liedt ghemaect; maer sy hebben goede
policie veracht als een wereltlick dinck.'' -

s7at zuzen we nu:ten slotte,van dien Bi
jbelDeuœ cc: Mer
nOg zeggen? Zeker dit, dat het in de godsdienstliteratuur een

voortbrengselis:datiets eigens:iets bijzonders:ietszeerkenmerkends heeft:en daardoor de aandacht trekt en - verdient.
En dan Ook: dat we Mer uitingen hebben eener vroomheid,

die,wars van het zure gezicht en deu temenden toon,O0kbijde
Bijbellezing plaats heeftvoor goedhartigen humoreneennatuurljken glimlach. Zonder twijfelis er hier en daar ietsin:dat te
platis,dan dat het Ons aantrekken kan (hetplatste heb ik weggelaten);maar men moet,bij de beoordeelingdaarvan,tochmede
10
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den tijd in rekening brengen,waartoe deze Bijbeluitgaafbehoort:
en niet vergeten, dat O0k Onze Statenvertaling aan de dingen

weleens namen geeft,die svij door kieschervormen zouden w21en ea kunnen vervangen. Intusschen:de een zal daarover z0o

bli
jven denken en de ander weêr anders!en de kantteekenaars
van D8yz aas zouden op hun eigenaardige manier met het o0g

op dat verschil der meeningen zeggen: lLaatde kjvers ki
jven
tOt aan den joncksten dach!''1)
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1) Een woord uithunne aanteekening op Gen.XLI.43.
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1.

h
lzeg,Jochem !heb je 't nietgehoorcl?
Onze oude Koning sprak een woord

Yoorjou en mij:)>l
yop,jongens,op!
Komt,slaat den Franschman op zijn k0p!''''
En Jochem ,die naar biten treedt:

Spreekt:h
lBroertje,ik ben allang gereed;
Als die Ons roept, dan komen we allen :

Om 'tA ansche volk op 'tlijfte vallen.''

En nu wij door de dorpsstraatgaan,
Zien we allen aan hun deuren staan ,
En ieder drukt Ons n0g de hand :
h
lBravo! 't ls voor 0ns vaderland!''

1) Doormi
j vertaald uitFRITSREUTXR'Splat-duitsch,onderden titel:
0ok een kleine ,## roor DvïfdcAllA
l#.Zie:FRlTsRXUTER en f
wcfnog fp z#n

dchr#/fl/'
ellag. Leeuwarden. Hugo Suringar,1875.
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En vt
spr al de and'ren staat een vrouw ,
H eel wit van haar,het OOg v0l trouw ;

Zj kusthaar Jochem mond en koon:
lMi
jn eeige en mi
jn laatste zoon!
Ga,ga!- als 'ttegen Prankri
jk is,
Dan weg met alle droefenis!
Ze hebben Mer geroofd a1s raven

En voor mijn ouders 't grafgegraven.''En zi
jlings af,- zOo,in een hoek,
Daar staat een deerne, frisch en kloek,
Die naar den grond ziet,en een traan ,
Die Opkwam , stilheeft weggedaan.
H.
'k Heb kind noch kraai;ik sta alleen;

Vijn Ouders zjn aljaren heen;
lk heb geen brid,die om mj klaagt,
Geen stekveling,die naar mijvraagt.

Maar mi
j O0k werden de Oogen nat;
'k H ad nooit een and'ren vriend gehad
Dan Jochem .- Jochem ! voort nu ,k0m !

Niet talmen meer;de tjd gaatOm.''
>'tIs waar,'twordttijd;k0m meê maar,- snel!
Dag: vrinden! dag !Yaart allen wel!''

Maar bij den SchoutblijftJochem staan:
lschout!trektgj u mi
jn moeder a= ?''
>)Dat doen wjjallen!''roepen allen;
lM aar 't moog' den Heere GOd gevallen
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U weêr te brengen uit'den strijd,
Door roem en zegepraalverblijd!''
1TI.

ZOo gingen wij;mi
j was hetgoed:
M aar hem 1ag weedom in 't gem oed.
>K0m :Jochem !'t helpt niet; voort maar!kOm !

Ki
jk nu vooruit,ki
jk nietmeer Om !''Op '
t lest,al wat vermoeid van '
t gaan :
Daar kwamen we aan den spoorweg aan:
En uit den wagen klonk 't geroep :
)lIa! Jochem hier:en Fredrik Snoep !
Komt gauw maar allebeî hierheen:

Hier zit de companie bijéén;
Hier,broeders! hier!'' h
lNeen !deze deur!''
)
,Dit 's bitter!'' ))Nou ,dit kerslikeur!''

Lang hadden wi
j nOg nietgezeten,
OfJochem ging zi
jn leed vergeten.
Geen beter troost is 't leed bereid,

Dan kameraden-hart'li
jkheid.
W.

En toen te Berli
jn al hetwerk was gedaan,
Toen waren ttit boeren soldaten Ontstaan.
M aar nu is 't geen gekheid:nu gaan we er Opuit!

lnfame Fransozen,bewaart nu je huid!

'
tls bij den trein zoo vOlals '
t kan,
Yan jong en oud en vrouw en man;
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En elk wilgeven:arm en ri
jk,
Een gift:een steun,een vriendschapsbljk.
En wattripp'
len die dametjes vlug en met sier!
)Zeg:Jochem !zag je Ooitzooveellieflijks als hier?
Ki
jk,hOe ze metbekers en borden zich weren,
YOl gaven :die kelder en keuken vereeren.

00k ik zie verwonderd,h0e Gink en hOe fjn,
H0e handig en vlug Duitsche jv ertjes zi
jn:
Tastt0een geefme 0Ok wat!W atzoudtgeu geneeren?

Zeweten datwijvoorhareonschaldmarcheeren.''- V

W e zijn den wagen ingetreên;
Bi
j Ons,in 'trijtuig,zit er een,
Metgri
jzen baard om 'tOud gelaat.
W e n agen,waar hijhenen gaat.

>
)lk weetniet,''zegtMj,Clwie mi
j kent;
Maar de Minister-Excellent

Heeftmi
j goedgunstig toegestaan:
Met mi
jne kind'ren meê te gaan.
Mijn zeven zoons zjn allen saâm
Ten Oorlog ; Sm idt is onze naam .''
Daar kruipt me iets Onder langs het been ,
Ik buk en 'k strek de hand daarheen,

En 'k grijp een knaap van Wjftien jaar,
M et rood gezicht,in 't gele haar.

Hijis bedremmeld,gansch en al:
En weetnietwat hi
j zeggen zal.
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)W atjijMer? W aar kOm jij van daan?''
lMijnheer!ki
jk niet zoO boosmij aan!
'k Sloop stil Mer binnen,in den wagen :
'k W iI kogels en 'k wil water dragen.''

h
lbat 's goed,'' zegt Smidt,ldat is Onze eer!
Z00 is heel Duitschland in de weer;
Het glad gezicht, de grauwe baard;
ZO0 gaan de zaken naar den aard!

ZO0 spantheelDuitscMand alzi
jn kracht;
Dat had de Franschm an niet gedacht.''En phoera!'' klonk het door den wagen,

))ZOO:Koning W % elm !zultgi
j slagen!

M s 0ud en jong vereenigd staan:
Dan zal 't wel gaan ,dan zal 't we1 gaan !'' -

En menig mann'lijk OOg wordtnat:
pvivat de Yorst en 't Yolk!Yivat!''

W .

Z00 trekken wi
j naar Frankdjk voort.
Daar heerscht ellende in ieder Oord;
En vaders, moeders?knd'ren treuren ;

De Honger kjkt uit alle deuren.
Gebrek en wee aan allen kant:
Geen vrucht op 't veld? geen halm Op 't land,
Geen water m eer en nergens brood,Die Oogst! dat is alleen de DOOd.
Ja, hier hangt de llonger op iedere heg.
Alaar?verder!rrooruit rlaar! 7rooruit is de weg!
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W ij zullen de laatsten we1zi
jn,zO0 ik meen;
0ns volk trok allang rondom Metz zich bjôén.
ylGansch DuitscMand moet Opstaan ! Gansch DitscMand
m archeeren !''

Nu,wat dat beteekent:datkonden wi
j leeren:
Yan middernacht af ging het voort,haar en h0t:

T0t's avonds bij 't schemeren?naar Qrauwelot.
Ja Grauwelot was 't; 't was v0l wee en geweld;

De zeis van den Hijg ging er woest Over 't veld;
En die werd gestrekt op den bodem vol bloed:
Die stakkerd vergat er het Opstaan voor goed.
VI1.
Da= kwam de Generaal Yon Franzky voor ons staan
En Meld een rede en sprak aldus ons allen aan:

)
>U , Pomm'ren!'' zeihi
j,ybiedt de Koning zi
jnen goet;
Doet,'' zeihi
j,lferm je plichten houdt u allen goed!
Eerstmet de bajonetden berg hier aangetast,
En dan dat dorp; - daar zi
t de Wjand nOg te vast;
Pakt den A ansoos in 't haar en smi
jt hem uitzi
jn nest,
En jaagthem voor u heen !- TOe: Pomm'ren !doet
-

Je best!''

Nu gaat het voort,m et l< d getier.
>K0m ,Jochem !voorwaarts!Jochem !Eier!
En ,wat het 1ot Ons moog'bereiden:

Wi
j staan,als immer,met Ons beiden.''
Nu gaan we er m et gezang Op l0s,
De helling op, van bosch tOt bosch.=

Tw EE M A.K KE R S.

)VOOruit! Naar hooger!''is 't geroep:
Dat voortschalt door den ganschen troep. Hoera! Gewonnen is de berg!
M aar 't was een taak !Het spookte er erg!
En '
t kletste en kletterde op den grond,
Als smeet er een met erwten rond.

W eêr verder dringthetkri
jgsgewoel.
h
)Nu :Jochem !'t is een barre boêl!

Maar,W iesje!stilje droefenis:
W ant meen'ge kogel vtiegt toch mis.'' -

llet dorp is Ons! Orahoog de vaan!

De vi
jand is verjaagd:verdaan.
Bravo!De vanen Opgestoken !

De raachtdes vijands is verbroken.
pW aar zijt gi
j:Jochem ? 'k Ben je kwijt;
't ls donker hier. Roep,waar ge zi
jt!ls niemand hier:die zeggen kan :

W aar Jochem bleef? - W aar zijt gi
j dan?''
Y111.

Daar: Op den bergrug:Op dien rand:
Daar drukte ik hem voor 't laatst de hand.
Een ziekenknecht verschaft me een licht;

En langs de rijen:dik en dicht,

Der dooden laatik 't schi
jnsel gaan,- 0 !wat aljammer zag ik aan!
Maar die daar stierven, riepen nOg:

h
lGoddank!wij overwonnen toch!''
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Daar Wnd ik Jochem ,vaal als 1OOd,
En 't drupt in 't gras daar:naast hem ,rood -

NOg kenthij mij,nOg groetMj mi
j,Oj ademt diep,en - 'tis voorbij!
Nu heb 'k geen mensch; 'k sta gansch alleen ;

Mi
jn een'ge vriend ging van mijheen.
Maar 'k voel,nu Jochem niets meer doet,
Dat ik voor twee man vechten m oet.
IX.

H et kleine dop ligt stil in 't vredig oord.
Maar op een ZondagM ddag liep alom
Van d'eenen m ond tot d'and'ren 't haastig woord :

))
Kom bij den Schout!D jheeftberichten,- k0m !''
pT6e,Door!kom voort!KOm meê,Karlien!

De Schoutis t'
huis weêr,van Berli
jn,
En wathij heeftgehoord,gezien,
Vertelt hijnu;- 't moet vrees'li
jk zi
jn.

yook heefthij,- 'tis haastwonderbaar,
Maar waar,hoor! 't apenvolk aanschouwd,
Uit Afrika1 zo0 zwart en raar:
W aar Poleon Op had vertrouwd.'' hl
K omt:m oeders!komt! En,knTren !hoort!
En zegt het in uw laat're dagen
Aan kinders en kndskind'ren voort,
Hoe 't Duitsche volk zich heeft gedragen.''

Dus sprak de Schout. En,wat hijwist,
'tKwn,
m alles in zi
jn krjgsverhaal.-

T W E E M A K K ER S.
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p)HOe kan dat? - Ongelooii
jk is 't!
't ls zegepraal op zegepraal!''-

y
4Maar:'' zegt de Schout nu ,y
lal die kracht: die m oed,
Kostte OFers Ook en Op de verre velden

Van 'svijands land vloot bloed:een stroom van bloed:
Bloed van 0ns volk:van Onze Duitsche helden.

0ns dorpjen 0Ok droeg daar zi
jn deel aan bi
j;
De brave Jochem :die van hier ging :is niet meer.

Een korporaalverhaalde me,hOe hj
Gesneuveld was:voor ons en voor Onze eer.'' Eene oude vrouw gaat nu :m et wank'len gang,
Naar hare woning, uit den volkskring uit;

Een meisje steunthaar:bleek van lip en wang:Ach! Jochem's moeder is het en zijn bruid!
De Schout staat op en spreekt: )Ze weten 't al!''
En kust de vrouw Op 't voorhoofd; en de drom
Der dorpers!in de ziel bewogen door 't geval,

Staatbi
j de twee bedroefden,van rondsom.
pDit,''zegt de Schout,- ylditis zi
jne erfenis:
W ij willen 0ns die erf'nis waardig toonen;
Ik neem volgaarn'wathier mijn aandeel is:
'k Laat van nu aan u beiden kost'loos wonen.''
H et woord loopt rond en 't ktinkt alomme:

>
)W j allen helpen deze twee!''
h
Wa!''roept de grijze vader Bromme,
))
V OOr deze twee doen we allen m eê!
Maar Fredrik Snoep? W aar mag die wezen ?

Schout!hebtgi
j niets van hem gehoord?''-
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pDe korporaal sprak O0k van dezen ,
M aar dat was niet zoo'n gunstig woord.

Ei
j was z00 voor zich zelv',z00 stroef,
En zeî t0t niemand dit Of dat,
En 't was of v evel?wrang en droef:

Hem diep in 't zwi
jgend harte zat.''h
)Ja vader! 't was een ruwe gast.''pNiet waar!Je moet hem niet blameeren;

Zi
jn hartwas trouw,zijn trouw was vast;
Je moet van binn en hem taxeeren.''h
)Ja,recht z0o!'' sprak een diepe stem :

h
)De knaap was beter dan hij scheen.''Zoo prees de gri
jzeleeraar hem ,
Die aan de deur stond; - h
lindien een ,

Dan heb vast ik hem goed gekend;

En hijwas mij vöör allen lief.
En de Overste van 't regiment

SchreefOver hem mj dezell brief:

Hi
j is v01roem :als held:gevallen;
Metvijftien wonden bleefhi
j staan,
En stond alleen nOg daar,toen allen ,
In 't rond,al waren heengegaan ;
Een Fransch of cier heeft zelf gezegd:

pBlijfafvan hem ;die gold voor tien!''
Den degen Op zi
jn lijk gelegd:
)Nu heb ik eerst een held gezien !''

Alz00,mijn kind'
ren!hoortmijn woord:
Twee gaven zijn van ons gekomen,

Tw EE M A K K E Rs.

Twee bloedige OFers uit Ons Oord,-GOd hebbe in gunst hen aangenomen!

Zi
j vielen saâm voor Duitschlands eer.
Nu zwijgt voor immer hoon en spot;
Geen veete in '
t éônig Duitschland meer!

Omhoog Ons lied:G eloOfd zij G Od!''
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.

Natuurli
jk en begri
jpeljk is het: datmen de gewoonte heeft
aangenomen: Om termen,die diklrnls voorkomen,niet voltzit te
schri
jven:maar door eene verkorting aan te duiden.
Dit is: Om iets te noemen: 'tgevalbij Opgaven van m aten :
gewichten:windstreken :titels en m epr.

Eens vroeg mi
j iemand van eenige nu en dan hem voorgekomen verkortingen de beteekenis. lk deelde hem die m eê: en
voegde er n0g wat aan tOe: en zoo Ontstond het Onderstaande
liJ
-stJ
-e.

a.C. en T.

ante Ckristum en post Christum , 'PJJr Ckristus

en na Christus.(Daarom èèk wel r.C.en s.C.j
Staat er nOg eene n achter, dan is het ante
Cltristum natum en post Cltristum natum : wJJr
Christus' geboorte en na C/lrï,
sfîf,
s' geboorte. Die het leest:m ag er aan denken : datbi
jzonder

g'
rootmoetzi
jn geweest de persoon:die,zonder
de macht te gebruiken van '
t wapen en zonder
de macht te bezitten van 't geld: voldoenden
grond gaf:meer dan voldoenden grond: Om m et
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zi
jne komst in de wereld een nieuwe ti
jdrekening te beginnen.
a.-. en p.-..
' ante meridiem en postmeridiem :SJJr den mi##c#

en na den middag. Demaatschappeli
jke vrt
sr-en
namiddagen wjken,met name in de groote steden: zeer ver van de natuurlijke af: gelijk,in
't algemeen,vooraldââr de maatschappeli
jketoestanden veel onnatuurli
jks hebben aangenomen.
Overigens:zaken worden meestgedaan a.m.Yele

heeren zijn dan ookp.y?1.mindergoedtespreken.
anno, in den J'Jr:. Komt m eest voor Op Oude steenen en
in Oude m onden. Jongens zeggen nooit tv sp. Hunne
grootvaders wel.

a.p.:cssppas8ato,ten sprk:pjare. Ms de zin deze Opvatting
< et toelaat, zal m isschien A m sterdam 's 7?6ïJu van dienst

kunnen zijn.
a.s..aanstaande.lemand schrijh:)
>1k zaltOt u komen den l4den
Mei a.:.''- En als die iemand wi
js is? denkt hi
j zich
de cps#ffl '
van Jtzcpùv,
s1)er bi
j.
bl.Ofbladz.. Bladzljde (oOk pag. en fol.:datis:pagina,folio.)
Elk dezer vormen:mits dan n0g een cijfer erachter sta,wijst een lezer den weg in een boek.M s
nu het boek m aar iets doet, Om hem den weg te

wi
jzen door 't leven.
b.s.OfbKr.. Bi
j wpprld6l#.Vooral denstig in een betoog.W ant
in een betoog is het aanvoeren van een voorbeeld,
wat in een kamer het Opdraaien van de lamp is.
B .en W'..
'Burgemeester en Y 6fhpv#:k'.
s. Dat B.en F .vind ik
wel wat speelsch tegenover de edelachtbaarheid. Ik
stelvoor:de Overheid Onverkort te laten.
Jac.IV :15.
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e.J..
'cum (Izlpdzi,
s, met /lefJ6dAler bi
jbehoort. ZO0 zal men,als
men b.v. den predikant te vermelden heeft van Scherpenzeel: Spanga? Munnekeburen en Nyetryne, ter wille der

eenvoudigheid waarschijnlijk liever zeggen:llpredikantvan
Scherpenzeel c.a,.'',geli
jk men zijn collega van Oudeschoot,
Nyeschoot, Oranjewoud, Mildam , Rottum en Katlijk, uit
dezelfde beweegreden, denkeli
jk liever zal noemen:lpredikant van Oudeschoot c. a.''

e.C.1.b..cetera cpstfpzlpf lector benerolus, de p'
p:rk: vergere de
goedgunstige lezer. Dit zet een schri
jver Onder de lijst
van fouten, die hi
j nOg na het afdrukken in zijn boek
heeftgevonden:namelijk:drukfouten. Voor anderelbuten vraagt een schrijver doorgaans niet Om vergeving.
c.s..cvz?lsuis, metde zï
J'p6zl,Of cum t
spcïï,
s, lïtetz#'
s:gezellen.
Daar kan verschil tusschen zi
jn. W ant uule gezellen zjn
niet alti
jd,zi
jn dikwi
jls niet?de '
llkz?:/k.
#.d.:de tft
'fp, '
van de dagteekening. lx1
'
jn brief#.#.5 Xaart''
is mijn brief,dien ik op 5 Maartheb geschreven. 1.
n vele
brieven,
vooral Regeeringsbrieven: notarieele brieven
en handelsbrieven , is niets van teekening: dan de dagteekening er boven en de handteekening er Onder.

d. datis. Die dat dikwijls noodig heeft?li
jdt aan onklaarheid.
Bj klaarheid van gedachte en juistheid van woord begrijpt
tvat het is.
de lezer in OOLS:'

D.V.. D:p rolente,zpp Gp# wil. De vromen denken datalti
jd;
de schi
jnvromen zeggen het dikwijls.
d.f#.
1.Z..
*dat zpi! zeggen. Hierop kan toepasseli
jk zi
jn wat
van d is gezegd. Overigens, dieniet schri
jft,maar
spreekt: gebruikt wel eens dat wil zeggen ? Om

meê om te gooien, wat hi
j Opgezet heeft. Bij voorbeeld: iemand geeft 11 Op uwe vraag, Ofhij ditOfdat
gedaan heeft:ten antwoord: )J'a,datwilzeggen:neen ...''
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Of wel: iem and vertelt u: >ik ben wat Onverschillig,
ziet u ? datwilzeggen:OnverschiKg benik niet,maar...''
en CO. en Compagnie. Soms is de compagnon iemand en soms

niemand. Er zjn lieden:die htm credietzoeken te versterken , door aan zich denkbeeldige compagnons te verbinden.

e.k.: eerstkomende. Kan van grootbelang zijn. M siemand belooft u te zullen betalen Op 10 JV e.k., daar hebt gi
j
altijd iets meer aan: dan als Mju belooft? Op 10 JV te
zullen betalen.
enZ.0n 6fC..
*en Z00 O00rf8 en et cetera. W ordt gebrllikt:als men
't niet noodig acht, alles te noemen: en dus het
Opnoemen staakt: eer men 't eind heeft. 0ok gebruikt m en het wel, a1s men allesgezegdheeft,wat

men weet, maar den schjn wilaannemen, a1s of
m en nOg m eer weet.

f.i..Fat insertio, het zflprt/ ingelascht. ZO0 zal een secretaris
kunnen notuleeren: lde vergadering beslit:het volgende

stuk aan de Regeering te zenden, J.f.'' Dat is dan te
zeggen:dat bij hetin 't net schrjven dat stuk moet worden ingelascht. Naardien nu dat J.i. vaak tOt het v0l
schri
jven van vele bladzijden nûopt: is hetvoor dien secretaris veelalgeijk staande met fatale ïgzrtzl.
A.f..Apc tempore, pp dezen f#d, 'tjjdeljjk. Als ik mi
j noem
)A.f.praeses'':duidt (tit aan : dat het praesidium mi
j niet
bli
jvend eigen is,maar datik het Op dezen Oogenblik heb.
ZO0 zou een Minister kunnen sceijven h
)A.f.V nister''OOk
alter aanduiding van het niet-bli
jrende. Maar datisg00n
gewoonte.

i.p.ï.2in partibus inFdelium , in de ppr#dp der ongeloovigen.
Bisschoppen i. p.i.zi
jn titulaire Bisschoppen: door den
.

Paus in dien vorm benoem d: ten teeken: dat ze eigen-

V ERK 0 RTIN (JEN.

lijk dââr Ofdââr een Bisdom behoorden te bezitten.'tls
dus tevens een teeken : dat een mensch O0k daar:waar

hijfeiteli
jk niets te zeggen heeft,nOg iets te zeggen wil
hebben.
$.1..
*$/ Toce, op hetYppr#. W ordt ïebpliktbi
jverwi
jzing naar
@

@

eene plaats in een W oordenboek. Bijvoorbeeld: gi
j hebt
een en ander Over torpedo's geschreven en zetnu Onderuw

Opstel:lzie verder Nieuwenhuis:i.s. Watermnnen.'' Zlllk
eene verwijzing is soms verre van Overbodig. Zonder deze
zou m enigeen torpedo dââr niet zoeken , noch Ook doode-

àpp Onder jperoœyde, noch Ook waterrotOnder veldmlds,
en zoo m eer.

J.
- 1..J-ppgdfldtféAl, achter een datum. 't ls volkomen het tegendeel van e.k.t Ofschoon het zelf dat eenmaal was. De

Tijd is voortdurend bezig,ieder e.k.te veranderen in j.J.:
of Ook , tOt eenige variatie in dat eentonig werk, er van
te m aken 1. 1., dat laatstleden beduidt.
J'r.en sr.:J'
ffzlïpr en senior, deJ'ozw6r: en de pvA r:,tOt onderscheiding van zoon en vader: a1s ze denzelfden naam

dragen. Somtijds wordt soortgelijke Onderscheiding
aangeduid, door achter den naam van den jongere te
zetten Azn.: Bzn.: Of zoo. Maar men make de On-

derscheidingen zoo juist: als 'tkan: altijd zi
jn er:
die de zaak toch niet vatten.Ten voorbeelde de slim-

merd, die zich hevig boos maakte,toen zijn bewering: dat Mr.Heem skerk Azn.een eigen broeder was
van Mr.H eemskerk Bzn.:geen instemming vond.
L. B.: Z6cfpr benevole, goedgunstige lezer. Komt wel voor aan
'thoofd eener inleiding Of eener voorrede. Daarm eê wil

echter de schri
jver nietzOo zeer zi
jn gevoelen uitdrukken: dat de lezer hem goedgunstig is: als welaan zi
jn
wensch lucht geven: dat de lezer hem goedgunstig z#.
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L.S.:Zecfprfsalutem (#ïcp),den lezer @r61?,
g ik4z/lfjzlheilgroet.
Een eenigszins anderen vorm van toespraak koos M ulta-

tnli, toen lli
j in een boek, waarvoor hijnatuurli
jk den
bijval van 't publiek toch welwenscheljk achtte, de liefeljke woorden zette:ppubliek!ik verachtu!''
m.a.w.. met andere Yppr& s. Kan te gemoet komen aan de 0n-

dlzideli
jkheid van den schrijver Ofaan de Onbevatteli
jkheid van den lezer Of:ook wel:aan beiden.

med.enult..vl:dfp en ultimot bij maandnamen, ter aanduiding
van het midden Of het :fzl#6 der maand. ln betrekMng tot een m aand zal men zich daar wel nooit in
vergissen.M aar in betrekking tOt het leven kan men

't lichtmishebben en kan ultimo er zi
jn: als men
denkt:dat raen n0g in medio is.
m.i..
-mi
jns inziens. Als iem and schri
jft: lhetis -.i. aldus'',

dan bedoeltMj eigenli
jk:zo0 ishet.
N.B.: Apfl bene, let v??I op.W ordt in ernstt en o0k spottend,
gebruikt. Een voorbeeld van 't eerste ontleen ik aan
een drukproef:)#.B.hier moet een kleine raimte Open

blijven voor een fguurtje.''Een voorbeeld vanhettweede
Ontleen ik aan 't leven: lhijzeî: ttwe zzlp:fdzlstand Aplden,mannen/ en Mj?N.B.ging heteerstaandenhaal.''
nml.Ofnam.: namelljk. Geeft nadere verklaring. )A1s de ezels
en de prevesters er bij komen, zeî de dokterskoetsier,is meestalde uitkomst nabi
j?nml.:het
.
01
n(.
j.
:.,,

%.

nomen nescio,C'
à weetden naam niet.A1s een mijbekende
gever uit bescheidenheid wenscht, dat ik zi
jne gift za1
vermelden: met zl.p. er bi
j, en ik dOe zo0,dan is dat
één van de Onschuldigste gevallen , waarin lik weet het

niet'' beduidt lik weet het we1, maar gi
j zult het niet
w eten.''
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onder anderen. - >1k noem het p. a. eene dwaasheid,
eene mode te volgen , die het lichaam misvorm t.'' Daar
wil ik, heel behoedzaam , m eê zeggen, dat m en dit niet
zo0 m oet Opvatten ? als of ik geen andere dwaasheden
Iaeer Tieet.

y.c..
-pour condoler. Een naamkaartje,met deze letters er Op:
isrouwbeklag,- en wel,rouwbeklag Op zi
jn dunst.
p.f.: zpvr flliciter. Dus, een heilwensch. Twee vrinden:
die de lettersp./:op een kerkezakje zagen staan:waren
't niet eens Over de bedoeling en dobberden tusschenzpzfr

flliciter, dat het niet kOn zi
jn: en Prins Frederik,dat
het 0ok niet k0n zi
jn: en pia //lîf.
s (vroom bedrog): dat
het toch O0k niet kon zi
jn. Een boer: die achter hen
zat: gaf hun licht: door de kennisgeving, dat het be-

duidde:predikanten-fonds.
P.G..Protestantsche godsdienst. ))Men vraagt een drankvrjjen
koetsier,van de P . G.'' De aardigheid: van de ypà/rezl
geschonden verdient niet eens neêrgeschreven te worden.

Maar zij staat er nu al.
p. 0..
* #6r order. Dat zet men , als men een stuk Onderteekent
izl plaats en op last van een ander. 0ch Of nooit iemand

hetgedaan had in plaats:bi
j ontstentenisvan hetop last.
/
p.p..per .prpczfrcfï:, bjj rolmacht. Dus, verwant aan het v0rige. Die aan iemand het recht wil geven t0t datp. p.,
moet eerst alles wel goed overwegen. W ant in datp.p.

kan blijkens de ervaring: Ook schuilen:penunieelperikel.
p.p.c..
'pour pvendre cprwl.Eennaamkaartjemetp-p.c.vertegenwoordigt dus een afscheid. 'tls het afscheid nemen der

beleefdheid.Het afscheid nemen der harteli
jkheid is minder glad en minder plat.
p. r.. zpf
xr remeroier. Als ik in betrekking tOt het danken een
therm ometerschaal m oest m aken: zou ik zeggen :nietdan-
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ken is TorstJ' danken met een kaart
je is matig; dankèn
met woorden is warm J'danken, zonder woorden, meteen
handdruk en een traan :is bloedwarm.

p.8.?postycrs/f/
xpsjnasohrift.Men zegt,datdamesbijna nooit
een brief scbi
jven zonder p.#.- Zekere jllA ouw ,die
voor zich deze beschidiging wenschte te Ontgaan ,zette

eens Onder haar brief: )
+.8.Zietgijnu wel, datik we1
een briefkan schdjven zonder postdcrz/flvl?''
g.;.
' quod Jccflm , hetwelk #::cA1# is. Als ik notuleer:h
lden
secretaris wordt opgedragen :aan den vrager een toestem-

mend antwoord te zenden,''en ik zet er achterg.f.:dan
bedi dt dit: dat aan de opdracht voldaan is. ln 't notulenboek van ieders leven staan echte: vele'Opdrachten,
9.

waar het g.J.n0g niet achter gezet worden kan.
guem Alptlïyfï,dien ## kent. In gemeengame brieven gebrllikt men dit wel,in plaats van de naamteekening: )En

nu eldig 1. Vaarwel! lk bli
jfuw vriend,g.1.'' Dat
g.s. is tevens een zeer weldadige uitsparing vooriemand,
die niet heet #pf Of Kip , m aar een naam voert van wel
18 of 19 letters,a1s Sekweerbeyderbeeke, Fcp,M aarsehalkerwaard, enz.
g. g..
' qualitate çu4, in hoedanigheid. Dat zetgi
j achter uwen
Onde
r
t
ee
ke
nt
O
f
toezendt: niet
naam :als ge iets schri
jftOf
uit en voor uzelven, maar krachtens een bepaaldebetrek-

king Of verhouding. W at gi
j mi
j geeft:Omdat en doordien gi
j zijt penningmeester van dit Of dat:geeftgijmij
g. g. Die '
t uitspreekt: zegt gewoonlijk kuwe, kuwe.
Daarom k0n eens iemand zeggen tOt een penningmeester:

die bekend stond als zeer zuinig in zijn privé: h
lgi
j geeft
veel kuwe, kuwe; dat beduidt: niet van 't uwe.''
R.C.of .B.K .: J?pp-,
sc/l Catholiek Of Itoomsolt Katholiek. Men
vindt zoowel het00n:als het ander. De C en
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de K vechten gestadig Om denvoorrang:gelijk
de Curie en de Koningen.

S.D.G..Splï Deo gloria, Gode alleen z: de eere. De verkorting S. D . G. duidt een recht Gods aan, dat veeli
sterk wordt verkort.
8.f.en 8..
s.f.f..
-salro fJ
'fvlp en salvis fffMll, behoudens den fff6/en
behouden' de titels. Gi
j zendteen briefrond bi
j
de lleeren die en die, s.s. f. f.,dat is,zonder

van ieder den titeler bijte zetten. Overigens:
met het weglaten van titels moet gi
j voorzichtig
zi
jn.Sommigen nemen u die weglatingzeerkwalijk,vooralzi
j,van wie nietveel overschiet:als
de titel er af is.

f.a.p..f6r aangehaalder ,I@@f,
s:. W ordt gebruikt bj eene verwi
jzing naar een plaats in een boek:waarheen almeer
is verwezen: zooals men c. w. kan zetten?aangehaald

Y6rà: als men naar een geheelboek verwijst,datmen
al vroeger genoem d heeft. 't Is om noodelooze herha-

lingen te vermi
jden. Maar op andere punten is 't soms
weêr niet zoo klaar, dat de schri
jver tegen noodelooze
herhalingen is.

t. totus fvv.
s,geheelde '
lf'
?g?:,- geli
jkstaande alzoo metf.#f.
en f. # r., tout # toi en fpvf # rous. Als men erg op
Onze gehechtheid gesteld was,zouden zich zware twisten
daaraan kunnen verbiaden. W ant honderd personen :ëe

brieven van Ons hebben, konden allen zeggen: C
llli
j is
geheel de mijne;ik heb het zwart Op wit.''
w.: te Y6f6oî. A1s we daarbij voegen:d.i.,#.w.Z.) m .
a. Y.en s-J.,dan hebben we vjfgebroeders:door een
schri
jver als gidsen in dienstgenomen:om denlezerdoor
zijn bosschen en Over zi
jn bergen te helpen.
lfsemper,qls clfppy. Gebruikt bij de Onderteekening van
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een niendschappeljken brief: rIL s. U'
?
T l liefhebbende
#1f.'' W eem oedig, dat n0g eens te lezen ,als Piet dood
is. Bitter: dat nOg eens te lezen :als Piet niet meer Om
u geeft.

boven en van onderen) bi
j verwijzing naar
eene bladzijde. h
lzie bl. 12 w. b. en 17 w.p.''
't Heeft zijn nuttigheid?aangewezen te zien,dat

0n T. 0..* FJ4

men boven niet vinden zal, wat beneden is: en
beneden niet zoeken moet:wat boven is tevinden.

Verg.Ofvrg.. Vergelgk. 0Ok een practische wenk. Vergelgking
is een zeer gewichtige zaak. Vergelgking ishet
complement van waarneming,zoozs het eene been
het complem ent is van '
t andere. W aarneming en

rergell
jking zjn de twee beenen:waaropdewetenschap wandelt en waarmeêdewetenschaphareklimtochten doet.
F.G.2..
' Verzoeke gunstig csf-ppr#. Dat laten mjnheer en
m evrouw Op hunne invitatiekaarten drukken ,ofschoon
ze tOt elkaar zo0 al eens hebben gezegd:)
>'tiswarempe1 te hopen, dat er OOk wat bedanken.''
v.A.; FJzl huis. W at m en niet mist,waardeert men veelali et.

W ie is dankbaar,als hi
j Onder zijn brietje zet:w.h.? En
toch... als hij eens heel lang en heelver van zijn htzis
was verwi
jderd! En als hij eens geen te /l@4ù had!
z.g.Zoogenaamd.Datkan te paskomenbi
jallerlei:h
lEenvriend,
z.#.''
lMaderawi
jn z. #.'' - lYroomheid:z-g.'
Boter1z..g.''

A1 deze aangehaalde verkortingen, van a tOtz,zi
jn al Oud.
T0t den nieuweren tjd behoorenechterdesterkste:- sterker:dan
die Mer boven staan. Bij voorbeeld:)Een kamer metriant uitzicht wordt gevraagd door een h.z.b.b.h.A.'': dat is:een Iteer,

zi
jne bezigheden ôlfffpn.
s/lvi: hebbende.Ofwel: lEene dame,liefst
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m et eenig fortuin , wordt gezocht door een weduwnaar?g. k. f.
z*1.A.''!datis:geen kinderen fpf z#s lasthebbende.

Maar ik eindig. lntusschen, wijlbovenstaande lijst nOg niet
volledir is, wi
jl eigenli
jk eene li
jsta1s deze nooitvolledig kan
zjn:gevoel ik,datik eindigen moet met de verkorting:
Enz.
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G R O O T M O E D ER , H 1J IS D O O D !')

Grootmoederzitbij'thaardvuur nelr:
En 't vuur brandt hoog en warm ;
M aar werken doet ze al lang niet m eer;
Slap hangen hand en arm .
En naast haar zit haar dochterskind,

Een kind van achttien jaar;
Een deern:die '
t vlas meti
jver spint,
Dat zacht is als heur haar.
En buiten brult en huilt de wind?
De regen klettert hard,

En droevig spint zi
j voort,en spint?Haar hartje is v0lvan smart.

En grootje spreekt:)'
W atis er dan?
Je hebt zoo'n goed verstand;
Uit hetzelfde werk a1s Twee makkers.
12
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Laat kom en ,k nd! wat kom en kan ;
'tIs alles in Gods hand.

Yertrouw Op Hem ,uw leven lang:

Geef G0d bi
j alles de eer!''pGrootmoeder, '
k ben z00 naar, z00 bang ,

'kGeloof,hi
j leeftniet meer.''-

hlEen slimme ti
jd! Een booze ti
jd!
Maar,stil,mijn kind!wees stil!
'tIs 'tbest:dat ge Onderworpen zi
jt:
A1s G0d u treFen wil.'' -

En wind en stormbui hollen voort,
Met wild en luid misbaar:
M aar melden in geen enkelOord
't W aarhenen of 't van waar.
Ze rukken neder 't dak van riet
En de ongeschaafde deel,
Maar sparen O0k het kerkdak niet,

Noch 'tvorsteli
jk kasteel.
Hetmeisje treedt naar buiten?zacht,
En links en rechts ki
jkt ze Om ;
'tIs in haar nacht:rondom haar nacht? -

>GOd!Grootje,kOm eens!kom !
De gansche lucht is bloedig rood ?
Vooraldie noorderkant;
Licht staat, - O:hemel!wat een nood !Heel Rostock wel in brand !''

esooTx oxoxs,uu Is oooo!

En de Oude komt;haar sneeuwwit haar
Vliegt zwierend in den wind;
M et bange blikken staat ze daar
En legt haar hand Op 't kind.

lDat is geen vuur:dat is geen Lrand?
Maar 't is des Heeren doen ,
't ls 't bloed: dat uit der m enschen land
Ten hemel schreit Om zoen.
De vinger is 't van 'sH eeren hand,
Die m anend voorwaarts steekt;
Gods vinger is het, aan den wand:
W aar Daniël van spreekt.
'k Zag vroeger Ook die rosse tint?

Dien bloedig-rooden schijn ,
Toen 'tFransche leger:boos gezind:

Trok over onzen Ri
jn.
Naar Rusland ging 't,het land der koft;
Grootvader moest toen m eê;

En sinds dien tijd was 'k weduwvrouw ;
Geen weêrzien volgde Op 't wee.

Dat wee der scheiding:'
tdeed zoo'n pijn!

lk was zoo jong,als gij;
Nu zie 'k n0g eens dien rooden schijn,
Nu Oud,den dood nabij.
En toch blijft dit de beste raad:
Dien 'k weêr u geven wil:
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W atgij verliest:watu verlaat,
W ees stil:mi
jn kind!wees stil!''

En grootje gaatde keuken in;
Het vuur brandt hoog en warm ;

Maar warmer nOg is grootjes min:
Ze houdt haar kind in d'arm.

11.

W el menigeen zag ik metvrooli
jken lach:
en 't hart zonder lasten Of zorgen ,

Zi
jn wandeling doen door Gods wereld,zoo schoon,
van d'eenen tot d'anderen m orgen.

)God zeeg'ne u:mi
jn kind!Heilen vrede,mi
jn vrind!
ons Duitschland zalbljven en leven;
Aan Ons is de zege! Ze keeren weldra:
den schedel van laaw'ren Omgeven.''

Zeker,zeker,'t isschooll?en de hoop,ja!die bli
jft,
maar toch ,stil wat! spreek n0g niet zoO boud!
Zie!daar nadert er een ,door den storm ,in den nacht,langs
het brokkelig spoor in het woud.
M s het Nood1ot uit nacht,zoo kom t deze daar aan :als
het Noodlot geheim en van ver,
Over velden en heiden, steeds voort?immer voort,Ook al
schjnt er geen maan of g00n ster.
't ls geen wand'laar uit lust,maar hi
j moet; wathem dri
jft:
is de kracht van het hooger bevel;

Liever zat hj te lltzis bj zijn vrouw en zjn kind,naasthet
haardvuur,gezellig en wel.

GROOTMOEDER? HIJ Is D00D!

Maar dat baat niet,hij moet er maar door:telkensweêr;hij
moet wand'len door wind en dool-regen ;

Hij is bode uit den donkeren nacht, hijbetreedtals een tolk
van hetNoodlotzi
jn wegen.
ln zijn lederen kleptasch vervoerthij 't bericht:en brengtvreugd
in de huizen: Of smarten ;

Hij vervoert er geboorte

en dood evenzeer: en den groet
van gescheidene harten.

En hi
J' komt aan de hut en hi
j komt aan 't paleis; want zijn
plicht weet van gunst noch erbarm en :

W ie er lacht: wie er weent: daar kan hi
j Ilietaan doen;hi
j
klopt aan bj de rijken en de armen.

111.
N0g zitten beiden aan den haard
En de Oude is kalm en stil;

Xaar 't meisje is angstig en vervaard:
En 'tjonge bloed is kil.
lGrootmoeder:hoort ge 't? Luister! Hoor!

Daar wordt bi
j 0ns getikt;
orootm oeder: 'k ben zoo bang er voor;
0 G0d! 'k ben zoo geschrikt!''
plfind:wees bedaard toch; 't is de wind,
Die schudt aan d' appelboom ;
lloor toch naar rede,lieve kind!
Misschien was 't maar een droom.''
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h
lNeen,neen ! '
tis kloppen ;hoortge'tniet?''-

Nu springt zi
j Op en gaat
Een stap de deur uit:en ze ziet
Den postbode Op de straat.

)Een brief? Yoor mi
j? GeefOp dan nu!
KOm , zoek dan toch wat ras!

Hij haalthem - llDaar!die is voor u!''Uit zijne Noodlots-tasch.
Dien brief beziet ze aan allen kant:
M et blikken :angstig-snel:

pGrootmoeder,datis nietzijn hand: 0ch,ik begri
jp hetwel!''
Zi
j leest:- ofhij - dan ofwellicht- De brief valt in haar schoot:
Ze slaat haar schort zich voor 't gezicht: -

pGrootmoeder,hi
j is dood!''
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EE N E N A N D E R O V ER G E H E IM SCH R IFT .

Geheimschrift is schrift van dien aard, dat het alleen voor
ingewi
jden leesbaar,althans,verstaanbaar is.
'tGeheim moet dus schuilen in het schrift,als zoodanig.W ant

gewoon schrift:maar Op eenigerleiwijze Onzichtbaargemaakt:is
eigenli
jk geen geheimschrift.1)
NOg minder is zoo te noemen een schrift, datniet alleen niets
Ongewoons heeft: maar waar niets aan gedaan is,doch dat eenvoudig Op zeer verborgen m anier wordt overgebracht.

ZOo is dikwi
jls geschied. Laat mi
j een paar staaltjes uitde
Oudheid vermelden :die ik beiden Ontleen aan H erodotus.

1) Middelen om ,langs scheikundigen weg, het schrift onzichtbaar en
zichtbaar te maken,vind ik reeds aangegeven in een boekje,dat150jaar
oud is:Academie der Sc/lrz
q/lpn:f,bevattendetl:rdc/l:y#:konstentcer#?
gh:&p,
'
czeraten,f'
zlkfézl,rerven, etc.dat ditreceptgeeft: ,schri
jfmetgesmoltea
vitriool,zoo kunnen de letters,droog zijnde,nietgelezen worden,maar
als dezelfde m et afweeksel van galnoten nat gemaekt worden, dan ziet

men ze aenstonds metverwondering swartte voorschijn komen,en wilt,
men ze wederom doen verdwi
jnen, zoo behoeftmen ze maermetsterk
waterofvitriool-oliete overstrijken,en gesmolten wi
jnsteen-zoutzaldezelfde anderm aal swart maken.
''
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De Ouden gebruikten houten plaatjes, met was bestreken:en
krasten daarin meteen stift?diestilus heette.1) Datmoeten we
vasthouden bi
j hetvolgende.
Dem aratus: zoon van Ariston : koning van Sparta, hield te

Suza verblijf en werd daar bekend met hetplan van Xerxes,
Om Griekeiand te beoorlogen. Zjn volk wzende waarschuwen,
schreefhi
j datbericht Op 't hout:met een waslaagerOver.Toen
't aankwam , begreep m en het niet. M aar een vrouw : vrouwen hebben veel intuïtie, Gorgo? de gade van Leoniday,gaf
den raad:het was af te schrappen en toen kwam 't berichtvoor
den dag en weldra wistheel Griekenland wat erin Perziëbroeide.
Een tweede geval. - D stiaeus, die: als Perzisch Stadhouder
te Milete, het vertrouwen van Darius verloren had en nu door
dezen te Sum werkeloos en machteloos werd gehouden :wilde

in 't geheim zijnen schoonzoon Aristagoras eene aansporing doen
toekomen t0t afval van den Perzischen koning. Hij nam zi
jn
meest betrouwbaren slaaf tOt bode. M aar bedenkende:dat,wààr

deze het schrift 0Ok op 't 1jf droeg: dat schr;l gevonden kOn
worden, verzon hj iets bi
jzonders. Hi
j schoor den slaaf het
hoofdhaar afen schreeftoen zijn bedoeling:met eene wel-bekljvende kleurstof,op 'smans kalen bO1.Toen nu:na eenigen tijd:
het haar genoeg was aangegroeid, werd de slaaf Weggezonden,

met den last:Om t0tAristagoras alleen te zeggen: h
lscheer mi
jn
hoofd.'' Z00 geschiedde en wat verborgen was geweest: werd
nu zichtbaar.- W el practisch,m aar voorspoedeischendegevallen

minder geschikt:daar altijd: zelfs bi
j aanwending van de krachtigste middelen onzer beste haarkundigen,èphefers,z0O als.één
1) Van daar ons stjjl. Zoo iseigenlijk een gpetsé/l8t%lhebben eene uitdrukking,in aard en wezen gelijkstaande meteen YelrerdzleAzlpen hebben.
De eerste zegswijze verbindt zich aan den Dtilus der ouden; detweede
aan de ganzeveêr der lateren. Aan de stalen ::6Al der hedendaagsche weTeld heeftzich nog geene zoodanige uitdrukkihg verbonden.
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hunner zich noemt, valt alle haaronaangenaamheden) eenige tjd
noodig is: eer een m enschenhoofd van kaalheid weêrtOtharigheid
komt.
lk herhaal,zulk verholen schriftis eigenli
jkgeengeheimschrift.
M aar wel hebben we aan eigenli
jk geheimschriftte denken:als
we van Suetonius vernem en : dat Oaesar en Augustus in hu ne
lastbrieven'wel eens bepaalde teekens: in plaats van letters:gebruikten. Zulke stukken werden dan literae cp6ctz::dat wilzeggan :blinde brieren:genoemd.

Yoor 0ns woord geheimschriftworden OOk weltwee Grieksche
woorden gebruikt, t.w.kryptogvaphie en steganographie, welke
twee woorden volkomen dezelfde beteekenis hebben:wantzoowel
Dteganos. als kryptos,beteekent bedekt Ofgeheim.
De Ook niet Ongebruikeli
jke naam cjjte3-schviftis minder vOlledig. W ant weldikwi
jls:maar niet alti
jd:worden ci
jfers gebezigd. Men kan gewone letters gebruiken,m aar m et veranderde
waarde; of ook letters, behoorende tot eene andere taal, dan

die? waarin men schrijft;ofo0k afgesproken teekens:datnoch
letters:noch cijfers zijn.
Toen Sicco van Goslinga? de pittige en wakkere Grietluan van
Franekeradeel, zich in ambassade aan 't A ansche llof bevond:

schreefhi
j vaak aan zijn vriend Sjuck Gerrold JuckemavanBurmania brieven:in 't Oud Friesch,en dan m et Grieksche letters.
Eens werd er een Onderschept en aan Richelieu gebracht:diemet

een zacht lijntje van den Fries zochtte vernemen?welke sleutel
daarop paste?wanthijvondhetalleraardigst!Goslingadeeddezaak
voorkomen als een loutere gril en niets dan een grap,zeggende,
dat daar geen sleutel op was.Daarom zeggen deFriezen nog:als
ze iets welweten?maar zich nietwillen laten uithooren :Dearzfl
ïer

nen kay fen,sey S?
*à/c:?

daar u'
tls geen sleutelpp,zeiSïccp.
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En wat nu afkesproken teekens betreft,natuurlijkkanmenzich
daarvan bedienen geheel naar willekeur en zooveel men wil.ZOo
zouden : zal 'k m aar eens stellen :twee briefwisselende parti
jen

het hierover eens kunnen zi
jn:datde fguur van een aap moet
beteekenen voorgeslaeht,
van een boterton wagensmeer, van
een kerkgebouw eendraoht,en zoo m eer,en zO0 meer: want dit
terrein heeftgeen grenzen.
0p moer dan één gebied en in meer dan ééne Omstandigheid

kan geheimschriftwenscheljk Ofnootlig zi
jn. 'tKan dienstdoen
in politiezAen, bi
j Oorlogstoestanden, in diplomatische aangelegenheden: enz.

0m hiervan iets in 'tbijzonder te noemen:er zijn n0g lijsten
illwezen,die aan onze gezanten plachten m eêgegeven teworden:
en waarin staten en vorsten en instellingen werden aangeduid

met cijfers. ln zulk eene li
jst:afkomstig uit de tweede helftder
17de eeuw , beduidt b.v., 75 Duitschland , 128 de W est-lhdische
Compagnie, 200 de Inquisitie, 261 de Sultan , enz.- NO. 100

viel daarbij den Hertog van Brunswi
jk ten deel.

Onder de merkwaardige stukken in cijferschriftbehooren O0k
eenige brieven van Prins W illem 1,met nam e, een briefvan hem

aan zijn broeder,Johan van Nassau,geschreven te Mechelen,21
Sept. 1572: en handelende Over de Pari
jsche Bloedbruiloft.
#

De sleutel is hierin gelegen , dat a wordt weêrgegeven door 3,
b door 6, c door 9: d door 12:en zO0 verder, dus: eeneOpklim-

mende reeks:met een verschiltelkens van 3, waarbij echter
nu en dan cijfers,zonder beteekenis:daartusschen wordengezet,
om den Onbevoegden lezer te meer van den wegaftebrengen.1)
1) Zie de ontcijfering Konst- en Letterbode, 1836. 1.311.1812.1.19.
II.204.
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001: de handelheeftzi
jn geheimschrift. Daartoe Leheoren de
zoogenaamde telegl-aphische codes, waarin men éôn bepaaldwoord
aanlleemt om te berichten:lde kofEeprijzen zullen sti
jgen;''één
bepaald woord, om te gelasten : lverkoop den voorraacl,'' enz.
enz.Behalve het voordeel van geheimhouding: hebben dezecodes

Ook hetvoordeelvan vermjding van kosten.
En dan ,
de liefde, watvindtdie niet dikwi
jls baatbij
geheim schrift. Doet het geval zich voor,'
twelkz0ohinderli
jk
is vool' twee minnende harten : 't geval:ldat papa het niet
hebben wil,'' dan zoeken veelal de twee Ongelukkigen in ge-

heimschrift hetmiddel?Om elkaâr iets bijzonders meê te deelen:
of iets liefs te zeggen?alis 'tniets bi
jzenders. Menigmaal vinden we in Onze couranten kryptographische berichten:diezonder

twi
jfel zijn af te leiden van zulk eene gedwarsboomdtlliefde?
zoodat ik ze nooit zonder aandoeningzie,wanttusschen deregels

door zie ik dan altijd hettreFende en roerende beeld van een
diepzuchtenden Eduard en van eene dofsnikkende K unegollde.
Alaar: 't is de liefde:- dat m oeten we erkennen, die den
bevalligsten van alle vormen heeft uitgevonden :waarin gaheim-

schrift voorkomen kan; ik bedoelhetbloemenscl
trift. Als men
met een witte roos stilzwl
jgendlteid kan uitdrukken, met een
roode roos soltoonheid met een gele roos pzlf3z
-pk4l?
J,meteeritakje
oranjebloesem kqischheid:met een sneeuwklokje rertroostiltgJen als m en met éétte bloem Of plant een geheele zinsnedë kan
weêrgeven,
met een heliotrope:'
ik bemin m etrosmari
jn:

f,
f?,
n bi
jzi
jn w:rlrlf///
zf mi
jJ-met een hortensia:'
tvatzi
jtJ/ï
p lcoelJmetkastanjebloesem :doe vlï
J-reclttz-met eenveldmadelief:ikw'
il
er zkp.g eens p'
J:r denkenJ.en zoo voorts,dan is?dat gevoelt gi
j:
met bloem enteekens Over en weêr n0g al heel wat te zeggen.

Nu?minnenden hebben elkaâr O0k alti
jd veelte zeggen:wonderlijk veel. Jammer maar: dat zoovelen: als ze ten laatste de
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vervulling van hun wensch hebben verkregen ,meer en meer de

liefelijkheid der bloem uit spraak en leven verliezen,en feiteli
jk
herinneren :wat ik eens iemand heb hooren zeggen,datsbengagert
blijkens hetwoordenboek,de beteekenissen heeft:zich 'verbinden,
zich rerstrikken en slaags raken.
/
Reeds heb ik sommige manieren van geheim schdft genoemd.

lk z0u er vele andere n0g bijkunnen voegen. Maar datzal
ik niet doen ,Omdat ik elders al eens de voornaamste methoden

heb Opgenoemd en duk daarheen kan verwijzen l).

Dat het een moeieli
jk werk is,geheimschrï te Ontci
jferen,bij
geheele Onbekendheid m et de toegepaste m ethode en volslagene
onzekerheid omtrent de taal: die m en voor zich heeft:gevoelt

ieder klaar. En sommige methoden zijn zrr:dat 00k de scherpzinnigste het geheim schrift nietontraadselen kan.M aardieverm el-

ding van Onmogeljkheid van Ontraadselingherinnertmijeengeval,
dat ik eens ergens 1as en waarvan men erkennen m oet:als 't
niet is gebeurd, dan is 't aardig gevonden. M en was aan 't

afdrukken van de Times, toen een jongen een vorm , waarin
de letters gezet waren : liet vallen. Daar lagen die duizenden
letters verstrooid Op den grgnd. W at te doen ? Ze Opnieuw te

gaan zetten: dat gedoogde de ti
jd niet,daar was geen denken
aan. Een der chefs kreeg een inval;hijliet ze in allerijlmaar
zetten ! zooals ze Opgeraapt werden:geheel door elkaâr , en met
dezen regel er Onder: l
lBovenstaand geheimschriftis bi
j de Re-

dactie ingekomen;zijl0oh 50 Pond uitvoordejisteverklaring.''
W eldra waren nu vele hersenen in Albion aan 't peinzen

en rekenen?maar,natuurli
jk:eene Oplossing kwam niet,en na
zes weken berichtte de Redactie: dat: door een Onvergeeëjke
Zie Sprokkelhout op 't woord: G eh eim sch rift.

EE N E N A N D ER OV ER OEHE IM SCIIRIFT.

Onachtzaamheid van een der bedienden het papier:waarop de
sleutel stond,was verloren geraakt.
Zelfs voor de parti
j:die den sleutelheeft:is deherleidingvan
geheim schrift tOtgewoon schrift meestal een lastig en Om slachtig

werk. Maar goed, 't geval kan er naar zi
jn,dat de zaak die
m oeite waard is. Doch '
tkomtniet te Pas:dat er lieden zi
jn,
die:Om zoo te zeggen,altl
jd geheimschrift schri
jven en alzoo u
noodzaken: Om bij iederen brief? dien gij van hen Ontvangt,
vrouw en kinderen op te roepen:met de vraag:plfuntgl
j dat
lezen ? W at staat daar?'' - lnzonderheid komt het m enigmaal
Y00T, dat iem and voor zi
jn ltandteekening er een soortvan geheimschrift Op na houdt!dat door geen sterveling Ooit te Ontci
j-

feren is! iets: waar metrechtaldikwijls over geklaagd is,
maar waar sommige zotten nOg maar alti
jd meêvoortgaan.'tGebeurde mi
j wel, dat ik een brief Ontving,waarop de schrijver
antwoord behoefde?en dathij,blijkbaar volkomen Overtuigd van
de onleesbaarheid zi
jner handteekening: zi
jn visitekaartje er bi
j
deed.W as dat geen z0t? Zijn eenige wi
jsheidwasdieovertuiging?
datzijn handschrift onleesbaar zou wezen.W as datdan geen z0t?
Als ik aan zulke scribenten denk:dan komt mi
j weêrhetrijmpje
voor den geest:dat ik eens ergens neerschreef:

Ontvangt gi
j,

'tis niet ongewoon,-

Een niet te lezen schrift:

Verknoeigeen ti
jd aan zulk geknoei?
Zet ook u niet in drift;

Maar zend het aan den schrijver weêr,
Verri
jkt met dezen zin:
h
)Uw raadselgaathierbj terug?
Uw'brief wachtik nOg in.''- 1)
1) Stekellcrîtl'
d. Bl.72.
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En nu nog (éne zaak:die in betrekking is tebrengen tOtmijn
onderwerp en die Ons een Oogenblik zal doen verwi
jlen Op Bi
jbelsch terrein. Toen eenmaal bij velen die Schriftbeschouwing

had post gevat, die G0d zelven als den eigeii
jken auteur der
Bijbelboeken voorstelt: toen waren er 0ok, die aan God het
gebruik toekenden van geheimschrift,die,nameli
jk:beweerden,
dat op vele plaatsen der Schrift de woorden niet dàtbeteekenen,
of althans niet alleen dàt beteekenen: wat ze rechtstreeks uit-

drukken, maar '
tOmhulsel zi
jn van een verholen zin:die ontbloot en Ontraadseld raoet Tiorden. Daarm ede hield zich de zO0genaamde wetenschap bezig: die men de Kabbala heette:eene

Rabbinistische spelerj en knutselarj: die,vooral sinds de 12ëe
eeuw:zeer inzwangkwam,enwaaraanmen eenemoeiteeneeptjd
heeftbesteed,eene beterezaakwaardig.W iltgjeenpaarstaaltjes?
De Kabbala vond uit,dat de eerste letter van 'teerstewoord

van Genesis (in 't Hebreeuwsch) de b is en dat dit de aanvangletter is van bara,b,
'
j schiep, en dat de overige letters de
aanvangletters zi
jn van deHebreeuwschewoorden,diebeteekenen:
uitspansel,aarde,hemel,zee en afgrond,en derhalve eeneaanduiding bevatten van de gansche schepping.

Iets anders:èn

in 't eerste:èn in '
t laatste vers van den Hebreeuwschen Bijbel
komt zesm aalde letter aleph voor: die,a1s getalmerk, 1000kan

uitdrukken. De Kabbala Ontdekte in deze bijzonderheid de aanwi
jzing: dat de tegenwoordige schepping 6000 jaren moet bestaan.- NOg iets:Op eene plaats in Exodus (XXHI:24)staat:
lmi
jn engelzalvoor uw .aangezichtgaan.'' De Kabbalavondhet
een belangwekkende vraag: lwie van Gods engelen z0u daar

bedoeld zi
jn?'' en was terstond methet antwoord gereed:door
op te merken, dathet woord maleachijmnn :p,
g6J, door letterOmzetting was te maken t0t michaëlJ. dus: Michaël was de
bedoelde. M aar:genoeg van zlllken Onzi
n.Neen!zeggen wij,

als gi
j aan GOd hetgebrlllk van geheimschriftwilt toekennen,

EEN EN ANDER 0VER REHEIM SCHR1FT.
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dOe het! raaar dOe het anders? en denk aan het werk:waarvan

llij in den meestrechtstreekschen en eigenli
jken zin de auteur
is,- denk aan de schepping. De schepping,ja:dat groote en
grootsche werkstuk Gods:is in al haar deelen als bezaaid m et

geheimschrift. Geheimschrift staat in de schijfder komeet:die,
als een eenzame zwedster: Om de zooveel of zooveel eeuwen
zich aan de aarde vertoont!en Op de zoogenaam devallendester-

ren:die gi
j a1s vuurpijlen door den nachtelijken hemelzietschieten; geheimschrift: in de schelpen en Op de koralen:die gi
j
Ophaalt uit de diepte der zee, en op de versteeningen in het
ingewand der aarde, die van ichthyosauren en mastodonten gewagen ; geheimschrift,in de schors van den reuzeneik en in het

hartvan 't viooltje:Op de pOp van de rups en in de cellen der
bijen: op het ijzererts: dat magneet heet:en Op de hersenstof,
die uw hoofd vult, - geheimschrift allerwegen.
En 't was en is en zal bli
jven het dagelijksch werk der W etenschap :- inderdaad: een verheven werk ! - datingewikkelde
geheim schrift G ods te ontraadselen. En verbazend is het: van
den éénen kant, zooveel als daarvan reeds ontraadseld is; maar

nietminder verbazend:van de andere zijde:dat er na den eeuwenlang voortgezetten arbeid der scherpste oogen en der m ach-

tigste hersenen:nog zoo onnoemeli
jkveelgeheimschriftis:waarop
tOt heden geen sleutel is te vinden geweest. W el een bewi
js
voor de diepte en de hoogte? den ri
jkdom en den Omvang der
gedachten Gods, die in het schoone hiëroglyphen-schrift der

schepping vervat zijn.
Ja,GOd! deez'luttele aard en die Onm eetbre hemel,
En alle deelen der natuur: Omlaag het stofgewoel: Omhoog het stargewemel:
De glimworm en het zonnevuur:
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De bibberende drop,de bulderende Oceanen,
De sneeuwvlok en 't planetenstel,
De zacht Ontloken bloem ,de barstende vulkanen ,

De wolk en 'twiekje der kapel,'
tIs àlhiëroglyph,'tis schrift;- en,wat wi
j spelden
Geeft van de Idee getuigenis
En 't doet 0ns nlet ontzag den lof van U vernaelden,

DOOr M4en z00 schoon geschreven is!-- 1)

1) Slot van mijn opstel Oêer hetdcArd
Tf, geplaatst in:Bibliotheek pppr
het Shggdzfs.IT. 194.
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Als het windeke in het m eer vaart de geest van het lied

Me in de zielbi
j wat 'k zie Mer en zag;
En gedachte en gevoel vloeien saâm in een zang:
En die zang is: een zang Op de vlag.

1l.

Proza geeh het werk des wevers,

âls hij doek t0tdekking weeft;
Proza geeft des wevers arbeid,

M s zi
jn spoelu tooiselgeeft;
Poëzie is u gegeven :
M s 't kunstvaardig plan en streven
U de vlag gegeven heeft.

1)Doormi
j voorgedragen in de Alg.Verg.van het20eTaal-enLetterkundig Congres,te Amsterdam,den 15ëen September dezesjaars.
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W ant de vlag is symbool; 't is een teeken v01 zin
En van groote gedachten de tolk;
'sYolks Mstorie en glorie, - die liggen er in ,
En de taal en de ziel van het volk.
U .

Diesbegrtp ik den vaandrig,dâen 't raoordende lOOd
llit den zadel deed tulrz'len ter aarde,
En Mden toen geen gedachte aan verwonding Of dood,
M aar aan 't 1Ot van het vaandel,bezwaarde;

Die methanden,van '
t sterven albloed'
loos en sti
jf,
Zijne vlag nog bi
jééngreep en plooide onder 'tli
jf,
Metzijn li
jk zjne vlag n0g bewaarde.

Dies begri
jp ik den held,die,besprongen Op 't dek:
Daar een dreigkreet in 't rond hoorde schallen:

Als voorspelling,dat straks zijne vlag zonder vlek,
M et een sm et Op haar banen: zou vallen :

En toen '
twoord:- inzi
jnmondmeereenzang,daneenzucht:p
lNeen!de vlag nietomlaag! Liever wijin de lucht!''
In den donder van 't H uitvuur deed knallen.

1$r.

Doch 'tmeestkan '
t dundoek mij bekoren:
Dat niet door d' Oorlog is ontplooid,

Maar met zi
jn helgekleurde banen
H et stille werk des vredes tooit.

EEN LIED 0P DE VLAG.
Z(
5ö zie ik hier de vlaggen samen
Van 't dubb'le Neêrland: Zuid en Noord,
Een feest.der W etenschap vereerend
En huldigend de macht van 't W oord.

En waar 'k die beiden hier vereenigd,
Die twee verbonden hier aanschouw ,
Daar breng 'k een heilgroet aan die kleuren :
Zu,art:geelen rpp#: - Wppd: '
tvit en ùlcv-.
V.

Datgeelkan hier van n%d niet spreken:
M aar 't is van gulheid tint en teeken :
W ant goudglans is 't en zonnegloed;
Dat zwart doelt hier Op dood noch smarte;
Zwart in de vlag is ernst in 't harte,
En ernst is spierkracht van 't gem oed.
Dat wit is 't reine; 't heeft een sprake,
Die aanm aant:lheel de natie wake:

Dat de eerli
jkheid steeds 't onrecht stuit'!''
En 't blauw zegt: lhoe uw vlag zich vouwe,

Nooitmoet Onzichtbaar zijn de troutre,
Nooit m ag de hem elkleur er uit.''
En dan :dat rood,van bloedkleur sprekend:
Is hier het beeld:dat kracht beteekent:
Gezonde kracht en sterken moed,

Terwi
jl die kleur:gemeen aan beiden,
W at moog'verwi
jderen èfscheiden:
0ns aan verwantschap denken doet.
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Daarom ,'tzi
j vrede heersche in 'tland,
Ofkrijgsgevaar verrijze,
lk wensch, dat steeds dit vlaggenpaar

Naar ééne riche g wijze.
Dat m eer en m eer: in Zuid en Noord,
H et licht der kennis gloeie,
Dat m eer en meer,in Noord en Zuid,
M 't goede en schoone bloeie.
Dat beider vlag, Op elk gebied,
Steeds zuiv're lading dekke,

Dat haar,als 'tmoet,ja,vuur en bloed,
Maar nimm er schand bevlekke.
Z00 hechte zich aan beider vlag
Een nobel stuk historie,
En beider driekleur blinke al meer
In 't licht van echte glorie.
W 1.

En wat is,wat is die glorie:
Die ik de echte heeten mag?.
H et wxuE te kennen:het scuooxx te voelen ,
Naar 't RECHTE te streven: op 'tGOEoEte doelen,Volk van 't Noord en volk van 't Zuiden !
H echt dien eerkrans aan uw vlag.
En dan ,laat haar wapp'ren
En klaat'ren en klapp'ren :

Fier,moedig en hopend bij somberen hemel,
H er,moedig en dankend bij zonnigen dag!
%
N'V 'F'
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N A M EN V A N H O EV E N EN H U IZEN .
Alle menschen:geloofik,zi
jn gewoon:als ze hoeven Ofhuizen voorbi
j komen, die een naam Of een spreuk vertoonen?Op
't hek Of Op den gevel: dien naam Of die spreuk te lezen. Dat
doet m en van zelf: dat kan men niet laten. Die gewoonte is

dus OOk mi
jne gewoonte. En nu kwam ik Op den inval,
de inval kwam in mij:

Of

Om eens tOt u te spreken Over 't

geen ik?hier en daar: wel eens 1as op huizen en hoeven: en u

meê te deelen,wat ik dan daarbij zO0 aldacht.
W at ik dacht. M aar 't spreekt van zelf:dat vele opschriften

mi
j weinig Of nietste denken gaven,- opschriften,bijvoorbeeld?
als Berkenhof,Wp6/r:oîrptf:,Eikendal,en zOO meer?- - wat
za1 een mensch daar veel bi
j denken ? - Hetzelfde geldt van
de schier Ontelbare m enigte zichten en lusten,- als: Torenzicht,

Wpvtnlk
4df: en zoo verder. M leen heb ik,a1s ik,bijLoenen:
het Opschrift las: Vecbtlust,mi
j weleens in de stille overpeinzing verdiept, Of ik denken moest aan behagen in de Joc/lf,dan
wel, aan lust pzzl te vechten. Maar dan kwam toch het eerste:

tOt mi
jn bli
jdschap:mij a1s 't waarschijnlijkste voor.
In bijzondere mate trokken doorgaans die Opschriften mi
jne
aandacht,die gesteld waren in eene uitheemsche taal. Juist Om
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dat aitheemsche. lk vond een aantal Fransche namen: Beaulieu
en Bellerue, Belle Alliance en Bon -crc/ll? Sans .
spvcf en M on
r:yp:, llbn ylcfyïr en M a r:frcïf:, Solitude en Bagatelle. lk las
nu en dan Ook Engelsche namen : Hydepark, Longwood,Somer-

d:fplcc:, W oodsight,SweetHome,enz.ja zelfs:Sir Wpù:rfPeeb
en dit op Tessel. h
lDat z0u je ook niet geraden hebben,alsje
't niet wist-'' Maar er zi
jn meer vreemfgheden. Zoo is:onder
Zeist,het buitenplaatsje Tallyhocottagete vinden.Tallyho is een
veldkreet der vossenjagers. Maar h0e komtzoo'n naam teZeist?
Die daar op vossenjacht gaat: speelt in een loterij met haast
niets dan nieten. 'tYerwonderde mijwel eens:datik in 0ns
land :hetwelk toch zooveel Duitschers herbergt:zo0 weinigDuit-

sche Opschrihen vond. lk hednner mi
j alleen den naam Hof
zum W alde,bi
j Herwen,in Gelderland:aan dePruisischegrens,
in de buurt: waar oudti
jds het Spfjk stond:bekend wegens 't
vermoorden van den Noorman Godfried door de gezanten van
Karel den Dikke: in de 9de eeuw. Iets meer gaf het Italiaansch : Belvedere en Bella Vista, Villa y'
gprtl en Oasa caraj

Benrenuta en Qui.
sïsana. - Quiyf sana,hier Ypç#fmen #6zond, wel een uitlokkende naam :en OOk een zeergepastenaam,

voor een buitenverblijf. Te ademen in de lucht:in plaats van
rook en walm Op te snuiven ; in het gras te liggen :in plaats
van in den eFectenhoek te staan ; naar bloeiende boomen te
kjken,in plaats van Over dalendem arkten tespreken ;hetnachtegalenlied te beltzisteren:in plaats van een stoomheitehooren: en

reseda te rniken,in plaats vanOverLernurtet< sten:- waarlijk,
dat m oet Op een mensch wel een weldadigen invloed Oefenen:dat

moetin en'aan hem waarmaken: Qui.
sfsanathierY0A'#fmen#:zond. En die dat bedenkt:za1de lieve verzuchting begrjpen?
dâe eens aan den boezenleenergevoeligejuFrouw Ontsteeg:l
yAch,
dat men steden bouwde Op het platte land!Daar is de luchtzOo

flisch en zuiver!''

00k het dehige Latijn heeftzi
jnaandeel
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geleverd: 0ra et Zcùprc , Bid en Y eràJ' Si D:?z.
spro lp59,
guis cpsfrc nos? Als Gp# roor pAl.
s is,wie zal fwezl ons zïp's?
-

ffpc erat in wpff.
s,Dit v?l: ml
jn wenscb.

Onder 'tlezen

van die laatste woorden had ik pleizier:en een edelaardig plei-

zier: al zeg ik het zelf,want ik verbli
jdde mijin de gedachte
aan een natuurgenoot: die gelukkig was?doordien hi
j een lang
gekoesterde begeede vervuld zag. En zO0 iemandwerdeveneens

mi
j voor de verbeelding gebracht door het Grieksche Opschrift:
Eureka.
/ Ik heb 'f gevonden.
?
Toen Archimedes dat uitriep:
had het betrekking Op een natuurwet:- een waterwet,mag ik
zeggen :- door hem Ontdekt in het bad?welke Ontdekking hem

in die mate verrukte, dat hi
j vergatzich voegzaam te kleeden
en zO0 de straat Op holde:aljuichend:Eureka.
?- Die hem
tegenkwamen: dachten: dat hij gek was:
= alsof er Ooit
gekke geleerden bestonden! Nu:zrö uitgelaten is denkeli
jk
de kooper van dat buitentje welniet geweest,maar dat hij er
toch erg meê in zijn schik was,daarvangafhijminzaam den v0Organger kennis. - - Eindelijk,ook hetMaleisch heeft moeten
bijspringen, om huizen ofhofsteden aan namen te helpen. ZOo
vindt gij onder Heemstede Soeka Bren'
ti, zooveel als .
R'
lfdfplaats; in de Haarlemm ermeer Pondok stztt)tz, zooveel als M eerhut. - - - Het Yolapitk heb ik nOg niet Op gevelsOfhekken
ïevonden.

Opschriften,als Batavia en Soerakarta,Soerabaya en Ijilafap,
Berbice en DecimatClxfpzlen Peking,Drafna en Tltorn,geven
ongezochtde gedachte mijin:die zulk een Opschriftstelde?heeft
zeker metzoo'n plaats handelgedreven:Of:wel:hijis erwoonachtig geweest; misschien wel daar geboren. 0 ! daar ligt voor

een mensch een aandoenlijke liefelijkheid en een weemoedige:
maar toch zO0 zoete,genieting in 't bewaren van de herinnerin-

gen: die zich verbinden aan de plek:waar hi
j dejaren zjner
jonkheid doorleefd heeft: waar zjn ouderlijk huis heeftge-
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staan, waar hi
j zi
jne eerste vrienden en vriendinnen heeft gevonden,zi
jn eerste illusiën geweven:zi
jn eerste spelen gespeeld.
Alles, alles uit dien tijd kri
jgtlater Over zich een waas van bekoorlijkheid, zelfs datgene, wat, toen 't nOg t0t het heden
behoorde, minder aangenaam was:
zelfs die dag,toen hi
jy
ze
l
f
s
di
e
boo
m,
door 'tijs gezakt,z0O kletsnatnaar htzis kwam ;
waar hij door een hardhandigen boer ult werd naar beneden gehaald;zelfs die Ondermeester, die hem met een Fransche Gram-

maire om de Ooren sloeg:als hijconjugeerde: je m'ennuie, t.
m'ennuies. - Ja! voor de herinnering is hetland derjeugd
een zonrâg land en zonnig zi
jn 00k de woken, ie er eennaaal
over dreven.

Daarora, een rlensch Mf gaarne het aandenken

aan ie dagen bewaren. Bewaren,
nu ja,zoolang
a1s '
t < 1 duren. Dikwijls duurt hetniet heellang. lk zageens
van een landgoed den naam :'f Huis de Bildt plaatsmaken voor
den naam Thorn: waarin de nieuwe eigenaar de herinnering

vastlegde van zi
jn geboorteplaats en
reeds na een paar
tientallen jaren was er niet alleen die naam nietmeer,maarwas
er O0k het heele landgoed niet meer. H 0e kol.
t duurt veelal
Ons beœaren .
!- Eens tal van gasten
En menig feest;
Gezang en heildronk,
M et gloed en geest;
Gedreun van wielen
En zweepgeklap ;
Gebriesch van rossen
En hoefgetrap ;
Gelach op 't voorplein ,

Bi
j druk gesprek,- - - Thans niets m eer over,

Dan 'troestig hek!1)

't GesloopteZcp#/lvf:,in mi
jn:BruoxMEx xx KNOPPEN.Bl.155.
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0ok lees ik nooit zonder gedachte en gevoel zulkenamaen:Zs:
Abrahamshoere en Cornelishof, olga-state en Bertka's Tuin.
Zi
j was het eeig kind van hare Ouders,die Bertha,en zi
jwas,

toen zi
j klein was:zoo mooi en zoo lief,en zijwerd:bi
j haar
opgroeien, hOe langer, hOe m ooier, en hOe langer:hoe liever.

Zeer begri
jpelijk,dathare Ouders haren naam aan de hoeve gaven: Berlha's Tuin. Zi
j had Ook altijd zoo'n pleizier in den
tuin en ze was er z00 dikwi
jls?Onder 't zingen van een lustig
liedjen, in bezig. Eens, Op een hedstdag,kwam zi
j uit dien
t< n een weinig huiverig binnen. En ze ging hoesten. M oeder
zei, dat ze 't wel gezegd had: dat het veel te koud was dien
dag ,maar Bertha antwoordde m et een glilnlach :loch ,lievem oeder: 't is niets.'' Maar dat hoesten hield aan en dat ging telkens

vader en moeder, die er elkaâr bi
j aankeken,maar niets durfden zeggen:als een dolk in de ziel.De blos van 'tmooiemeisje
verflauwde,het blauw van hare aren scheen al blauwer doorhet

witheen der huid,en zichtbaar verkwi
jnde haar sterkte. 't Gaf
een winter volzorg en vol angsten. Maar 't voorjaar kwam en
't was niet erger. Dat zeî de dokter ook; een lief raensch von-

den de Ouders dien dokter,vooral Ook:als hi
j zoo zeî:dathet
niet erger was.En de voorzomer kwam en Bertha werd aleensy

als de zonneschijn Op zijn lekkerst was: neêrgezet in den
tttin , in haar tuin. Toch wilde '
t herstel niet goed vlotten.
W eêr die hoest. En al weêr. En eens Op een dag kwam er

bloed meê. Dat akelig verschi
jnselherhaalde zich. En toen
de zomer in al zijn kracht en pracht aan 't gloeien en bloeien
was, 1ag 't lieve maagdelijn in 't graf. En Op datgrafwaren
bloemen gezet door haar treurende Ouders,mooie bloemen,witte
rozen , en die werden zorgvuldig ververscht,en m et een zucht,
die een wereld vOl sm art was,zeî dan vader wel eens tOt m oeder: pdat is nu Bertha's tuin.'' - H oe weet ik dat? W el,'k
weet het niet. lk deA het maar eens zo0. Maar als ik zoo
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denk: dan denk ik immers aan dingen: die dikwi
jls gebeuren:
maar waarop alti
jd weêr die bekende woorden van Heine toepasselijk zijn:
Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie imm er neu;

Und wem siejustpassieret,
Dem brichtdas Herz entzwei.1)

Teederheid vond ik 00k itgedruktin hetopschrift:M #n zppp;
en een hek,dat M#n zpps zeî:was me een hek:dat zeer veel
zet M qn zpps: - dat liep ik in mi
jzelven aldus te vertolken:
steun van mi
jn stam , lkroon van znijn naam , grond van mi
jn
trots, sfllk van mijn hart: doel van mijn zorg: bron van mijn
hoop: deel van mijn gebed en vervolg Op mi
jn leven,- mjjn
zpps1
Nabi
j Almelo las ik:De 'Alppï: vrouw. En watik
daarbij Inij verbeeldde?
Ik verbeeldde mi
j:een jongen boer
te zien: die bruidegom was en binnen kort op eene nieuwe hof-

stede: met zi
jn couwtje: zich vestigen zOu;en dattoekomstige
vrouwtje stond daarbij voor mi
jn oogen, met een gezichtje als
melk en bloed en een blik v0l liefde en leven: een waarljk
schoone verscMjning, een veldbloem : volbekoorli
jkheid. En ik
zag: maar zi
j zag het niet,dathaar brttidegom inging bij den
verver van 't dorp, en ik ging daar 00k blnen en ik hoorde

hem Zeggon: pGeurt:wat Op datpampiertje staat,motje schilderen Op 'thek;watzou je denken:dat hetis?''- rVeelust:
misscM en ,''raadde de verver. l
yMis!'' nZorgvliet?'' - lM'
is!''
))NOu dan geef ik 't up.''- En de bruîgom ontvouwdeplech-

tig het klele lpampiertje''en Meld het Geurt Onder de oogen.
En deze 1as: D e zzlppl vrouw. p
lM ot 't dàt wèze?''

lKrek !

dat mot 't wèze,en dat zetjj er netjes op:manneke!dat,en
niks anders,heure!'' En toen zag ik den bridegom ki
jken,of
1) XV.108.
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hj zeggen wilde: )hOe keur je die pruim ?''en daarop zag ik
hem heengaan:glimmend van genotbi
j de dubbele gedachte:dat
aldus dat hek zeer klaar z0u spreken vandeharteli
jkheidvanzjn
hart en de geestigheid van zi
jn geest: De Aappï: vrouw.
Nu zOu iemand allicht:als hi
j ergens1as:Degp6#6'
vrouw,
kunnen denken , dat llij daar 0Ok weêr zoo'n liedgheid had.
Maar dan zOu hij zich toch vergissen. De.
yp:#6 vrouw, OOk bj
de Engelschen bekend? Thegpp# woman,en bij deltalianen:La
-

ùvpsc mgqlie: is een 0ud Opschrift,waarm ede wordt aabgeduid:

eene vrouw zonder hoofd. Bi
j de Franschen is het dan 00k:La
#vlzzl: sans tête. En waarom is dàt eene goede vrouw ? De
Engelschen geven u '
t antwoord,als ze Tlte gp
p# woman afwis.
selen met The çyï6f lroman en The silent '
wpzzltt.
Al. W ie nu de
Onverlaat is geweest: die dat heeft itgedacht, Om de vrouw
goed te noemen, als ze geen hoofd heeft, dus:geen eigen
zin kan hebben en in geen ding stem kan.hebben :- datheeft
de Geschiedenis in rechtmatige gram schap weggesm eten in den
stroom der vergetelheid:en daar is 't diep in gezonken.
Men zegt, dat onze voorouders de neiging hadden :Om in alles,

oOk in hunne opschriften:bljk te geven van hunfe zuchtnaar
levenswi
jsheid en vroomheid. Dat spreek ik niet tegen. Xaar
die neiging is er nog. De Haarlemmerm eer, zooals die thans

is: behoortnietaan het voorgeslacht: maar aan ènzen ti
jd. En
daar krielt het van Opschriften vOl wi
jsheid en vroomheid. 1nderdaad: als gi
j een rit hebtgedaan door die streek,dan hebt
gj zooveel nuttige wenken en s'rome lessen gehad,dat ge,zedelijk: al ver weg moetzijn, indien gijbj hetuitrijden er ttit,
geen beter mensch zi
jt: dan ge bi
j 't inri
jden waart. Godsdienstige spreuken leest gj daar:Ebenkaëzer,- Nietsals#ppr Goh
zegenj - - Jlppr Gods zegen dit land rerkregen, ffpop pz zegen, - D ank en Appw. - Goede raad wordt u gegeven: Alles

pz zgn f##, - Beleid met wJ#f, - onvermoeid wpprlff,14
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eppp op beter, Geduld pwdrttlfsf alles. Levenswi
jsheid klinkt
voorts u t0e uit: Ken l zelnen , Beterù6sfjt
fdanbeklaagd,-

en,met een toontje van grappigheid er door:Zonder#:Ivàraart
niemand ç??:I.- En levenslust en vergenoegdheid Openbaren zich:
-

zeker eenigszins matig,in het Opschrift: Vr# V?:J,

toch 00k weêr voller in W elgelegen,

W elterreden ,

maar
Vrede-

best. Natuurlijk komt O0k in die streek: als in alle streken:
0ns genoegen voor. Er is Ontzagljk veelgenoegen en rredeten
z0o raeer:in onze wereld te Ninden,raaar raeer Ophekken,dan

in harten. En heefteens een snaakschejongen Op hethek van
een buitentje,dat door een zeer Oneenig echtpaarbewoondwerd,
den kwast gehaald over de : van 't Opschrift: 0ns genoegen ,en,

z00 doende,van een raooie leugen een leeli
jkewaarheidgemaakt,
ik voel gezindheid Om te vragen: h
llongen!heeftje kwastn0g
verf?''w ant ik w eet boven de deuren van w inkels en herbergen,
van raadzalen en consistorie-kamers, n0g veel van die m ooie

leuzen te vinden ,die niets dan mooie leugens zijn.
Maar ik ga verder. En a1s ik dan nOg aan vele andere op-

schriften denk,die hier en daar zijn te vinden,dan is 'tmi
j,Of
de hekken,waar ze Op staan,geen hekkenblijven:maarlevende
en sprekende personen gaan worden: met vleesch en geest?saet

jas en hoed, en Of de een Op hetzeggen van den ander, nu
eens weêrleggend jdan weêr toestemmend antwoord geeft.
Nooit gd#ccAf, zegt er een; .en een tweede, als Om 't wat

nauwkeuriger te Omschri
jven, zegt daarop: Tppr relen wlfgedacht.
O'
ngegund, zegt er een ; maar een ander antwoordt, als t0t
troost en bemoedging: Binnen Wvdf.

Zelden f#,# zonder dfr'
éjd, zegt er een; een tweede herinnert:
dathet ook niet anders z0u kunnen:en zegt;Nietclf##zomery
maar een derde, beducht, dat die gedachte te drukkend kan

worden,haast zich,er bij te voegen:Nietalti
jd winter.
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Al #p:zl#: leert men, zegt er een; een tweede acht echter de
herlnering noodig: Pas p, ? een derde maant 00k t0t voorzichtigheid aan, met het woord: Dool ik, W acht zf1 en een vierde

bindt die vermaning n0g wat aan, door Op de mogelijkheid te
wijzen van Kostrerloren.
Wvdfnq '
l/?pr/c, zegt er een; een tweede en een derde,zwaar-

moedig van aard, antwoorden bijna geli
jkti
jdig: Altoos Zpr.
g,
Nooit Wvq
sf,' m aar een vierde vindt dit laatste toch wat kras en

verzacht hettOt:Zeldenrust,waar een vijfde,van eenopgeruimd
humeur, overheen zegt: Altoos dankbaar? terwijl een zesde er
besturend en bemoedigend bi
jvoegt:a1! hopende.
JTcs: geuwnscht,zegt er een;naaar een tweede zegt: < cfafgelegen; een derde beaanlt dat en spreekt: a$l te rer; naaar een
vierde m eent: Goed .g6z
àpe,
g?ter<jl een vi
jfde de zaak wiluitmaken door te zeggen: 'fIsA?ï:rqnders,. een zesde spreektverzoe-

nend:Nooitk?p/g?/tïtz/c/,' een zevende voegt er bi
j: Elk afj'
?kzin,
waar een achtste 'tmeê eens is,die zegt:wel zeker, Zpp geko-

zen,en een negende voegt er nog ,vriendelijk enblijmoedig?aan
toe: Terreden 'f best.

Menig opschrift trok O0k vaak mijne aandacht? doördien het
iets zonderlings had. Z00 is te vinden :in de Haarlemm ermeer:

Aeht ï.
s meer dan duizend.Met deze rekenkunstige ketterijwordt
de practisch-wi
jsgeerige waarheid uitgesproken? dat in goed toezicht en nauwlettende zorg? dus in het acbt geven :n0g m eer

voordeel schuilt? dan in 'tgeldeli
jk vermogen. En?zeker:in
dien zin is acht meer dan duizelld. 0Ok is?als men acht heeft,

daardoor duizend te krijgen: maar door geen achtte hebben,
wordt lichtduizend verloren. '
m nder dtlideli
jk is mij de bedoeling des mans?die,in dienzelfden polder:op zijn hek heeftgezet:
Zietpp '
M'
??
p moeder.Alisschien meende hij:metmoeder,deaarde.
ZOo zegt een bekend spreekwoord?met het O0g Op veen en turf:

pGezegend

het land? waar 'tvolk zi
jn moêr verbrandt.'' En
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soms wordt van een zandruiter: bepaaldeli
jk van iemand, die
over den k0p van zi
jn paard schiet en dan voorover Op den b0dem ligt:in devolkstaal,aandoenljk teeder,gezegd:>Hi
jkustzjne
moeder.'' Te W adingsveen liet een eigenaar zi
jnehoeve verbouwen,maar de rekeningen van datwerk delen hem Ontzagijk
tegen;
dat gebeurt wel eens, met rekeningen, vooral van
bouwen en verbouwen ; - en de ttitroep:waarin de man toen

aan zijne gewaarwording lucht gaf, is op hethek gekomen en
gebleven; gi
j leest daar hetzonderH g Opschrift: m:J, wel1 Te Fijnaart: in Noord-Brabant,klmt gj het dichterlijk opschrift
vinden : Boeregort en te Gorinchem het niet minder poëtische:

Degebroken y/,
sch.- Op één hek staat hetarmoedigeOpschrift:
Zonder geld. Dat is te Raalte. Gelllkkig intusschen , dat zlllk
een woord bli
jkbaar slechts Op ôôh hek in heelhet lieve vaderland past.- Te Bunnik heet eene hofstede:D epllv/4f6tl:sùoovl,
welke naam eene meer door aanschouweljkheid:dan door kort-

heid zich aanbevelende omschrijving is van degalg.- TeEverdingen,bi
j Kuilenburg,staat op een hek de onvriendelijkenaam :
D e Bullebak, en te Sint Anna-parochie:in Friesland,het Ook al
niet minzame woord: 'f Haverspook. W at beteekenen die sombere titels? ln alle Oorden kom en namen voor van historische
Personen en van denkbeeldige wezens: die dienst m oeten doen
als bangmakers voor ondeugende kinderen. De Rom einsche moeders namen er H annibal voor,
hlllannibal ante portas!''de
Assyrische Narses, den geduchten veldheer van Chosroês; de
Turksche llunyades,den dapperen AFoiwode van Zevenbergen en

Ri
jksbestuurder van llongadje, ia de 15deeeuw; en de Arabische Richard Leeuwenhart: -- van Tdens schrikwekkende nage-

dachtenis nOg een blijk voortleeft ook Merin,dat een Arabier,
zls zi
jn paard plotseling scMchtig wordt:pleegtte zeggen: ))W at
Es 't? Zieje Richard?'' - ln de Paltz is de bangmaker Hans
Prapp; in Thùringen dient daarvoor de W ilde Bertha; elders is
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het Jan Hake; weêr elders Pietje Beu; en z00 voorts. ln dit
gezelschap nu, en bepaaldeli
jk bi
j de hersenschimmige bangmakers, behooren Ook de Bullebak en het Haverspook. ln de geheimzinnige diepte des waters houdt een monster zich Op, dat

de kinderen: die te dicht aan den kantkomen:bij de beenen
grijpt en naar onder trekt. Dat is de Bullebak. Maar 0ok in
de geheimzinnige diepte van 't hoogopgaande koren schuilt een
boos wezen,een leeljk wi
jf,dat de kinderen: die er in komen:
Oppakt en meêneemt;- '
tis:zO0 lezen we in de DeutscheSagen
van Grimm : die Roggenmuhme,welke naam daar tevensvertaald

wordt in: 'fKorenuljjf. Nu:datKorenwijfen dat Haverspook
is waarscMjnli
jk hetzelfde. Zonderling is O0k te noemen het
Opschrift:De Psalm ,en niet minder zonderling?wat ik alslijnrechte tegenstelling kan aanhalen : Schoppen Aas. Xaar,karak-

teristiek!- die De /':441//1Op zijn hek zette,was een Haarlemmermeerder, en die Schoppen Aas Op zi
jn hek zette,was een
Limburger; gaat naar Kessel en leest het.

Voorts breng ik

nog tot de zonderlinge namen: 'tW itte '
Jp:t/:,bijNieuwendam ;
Ook De driepaardestaarten,bi
j Franeker; wie z0u naarFraneker gaan, als hij dat langharige waardigheidsteeken van een
Turkschen Pacha woft zoeken ?
Ook de .
//w ïz//:zlft
stfpc/lfcr,in
de Haarlemmerm eer; - h0e komt:zOu men zeggen ,een '
opera
van Donizetti 0p een hek terecht in de llaarlenAnlernAeer? 0n
dan 0Ok n0g het Opschrih, dat voorkomt in de Bi
jlmermeer:
Nationale uit
gestelde schuld. Een prachtige naam ! En daarbi
j

zo0 gemakkeli
jk in het gebruik: pW el,je moet eens 0P 00n
middagje bij me thee komen drinken Op Atationale uitgestelde
Dchuld-'' h
lpoëzie schuilt Overal.'' Xaar hier schuil
tzi
j erg.
Eindeli
jk heb ik u nOg te spreken van benamingen:die mi
jne
aandacht trokken door een daarsaeê verbondene geschiedenis Of
overlevedng.

lk begin met de gescMedenis van ènzen tijd en wi
js u Op
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Ballon Nadar, OOk alweêr voorkomende in de Haarlemm ermeer,
en in herinnering bewarende, dat daar eens de luchtreizigerNa-

dar, te Amsterdam opgegaan,met zi
jn ballon is neêrgekomen.
En vervolgens stelik:in denzelfden polder,deEerejuferuvoor.
De dochter:nameljk,van den boer,die 't eerst deze hoeve bewoonde, was eerejv er Op een Landhuishoudkundig Oongres,te
Haarlem gehouden , alwaar de ingezetenen van de Haarlemm ermeer verschenen ,ieder in dekleederdrachtderprovincie:waarit

llij gekomen was. Die betrekking:dus:van datnatuurlijkmooie
boerinnetje, landelijke navolging van de Flles #'/lpps6$fr aan
'tFransche HOf,- werd door haar vader vereeu< gd Op zi
jn
hek, alti
jd voor zoover op een hek iets te vereeuwigen is.
Maarnu gaan we terug naar den ouderen ti
jd.
Een van de vele ruwe volksvermaken van hetvoorgeslachtwas

de bijwoning van gevechten van honden met honden: maar ook
van honden m et stieren ?en van honden met beren. Zelfs waren

er Edelen:ja!Koningen,die honden en beren in voorraad hadden,onder toezichtvan een afzonderlijk daarbij aangestelden dienaar:voor deze gevechten ,die,met name in Engeland:bepaal-

delijk OOk t0t de viering van Kerstmis behoorden. lloe men al
met het Christendom heeft gesold ! Beesten laten vechten Onder
den Engelenzang : llYrede Op aarde!'' - Nu ,- lde honden,''
zegt Ter Gouw , ldie afgericht waren Om tegen stieren te vechten : heetten bullebntersJ
' die 'ttegen een beer Opnamen, bere-

bgtersJ. de gevechten zelve werden berebgten genoemd.'' En de
herinnering dâârvan komt nog in 0ns Op: door den naam : De

Berebjjt,verkorting van den vroegeren naam :DeA6r:ùfjfdr,
s/l6rberg. Overigens, aan dat vermaak, doen wi
j nietmeer. W j
laten geen honden en bullen en beren m eer vechten , maar ne-

men die rozen zelve waar; persoonli
jk zi
jn we van tjd tOt tijd
hond en bul en beer, elkander bjtendtfe1 en diep. Datis de
raacht der beschaNing.
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Cornelis Tromp,in hart en nieren man des krijgs en der zee,
k0n, toen hi
j zich een rustig landverbljfkoos,n0g die sympatke voor water en vuur niet verzaken.De man :die Van Galen

had zien sneuvelen:die W assenaar metzi
jn admiraalschip in de
lucht had zien vliegen: die m et de Ruyter den vierdaagschen

zeeslag had meêgemaakt en bj Kijkduin en Rùgen en elders
zegevierend gestreden had , was en bleef zO0 geheel en al man

der marine:dat hi
j aan 'tlandhis,'t welk hj bouwen liet:van
een vijver Omringd: den vorm liet geven van 't achterste deel
Oorlogschip. De naam Trompenburg : Onder 'sGravenland:bewaart nog in 'taandenken:dat deze zeeheld daarwoonde.
van een

Bi
j Leiden,Op den weg naar 'tStation,is:- wasalthansn0g
voor nietvele jaren, een laantje,waarvan hethek door zijn
opschriftterugwees naar den verschrikkeli
jken ti
jd, toen: om
met den gevel van 'tRaadhuis te spreken , toen, lswartehungersnoot ghebracht hadde te doot binaest ses duisent menschen.''

ln dien ti
jL van Leiden's beleg: zegt de Overlevering: werd dat
laantje met alde daaraan gelegen tuinen en gronden:voor één
m ud koren verkocht. De afbeelding van een met koren gevulden zak: met het opschrift: De Korenzak.1574, bewaarde er
de herinnering van.

ltierbi
j pastdit andere verhaal: datin denzelfden Spaanschen
tjd,nabij Delft?een boerenhuis,tegenover dePraemonstratenser
Abdi
j:die hetKoningsreld of hetKoningskamp heette:werdverkocht voor twee hammen. N0g altijd staan er twee hammen
afgebeeld in den gevel en n0g altijd heet die wozïing 'fHuis
wczl de hammen.

Een half uur van W ynaldum , in Friesland: is een buurtje:
uit een paar boerderijen en eenige dagloonershuisjes bestaande:
dat genoemd wordt: De Blynse. Daarbij is een tille: dat wil
zeggen: een brug: (denktmaar aan de spreekwijze: dat er iets
op ffl is). De volksoverlevering zegt, dat te dier plaatse eeni
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een zeer hevig gevecht is geleverd,door de Schieringers aan de

Vetkoopers, de twee beruchte parti
jen:die gedurende drie,vier
eeuwen in Friesland de vreeselijkste tooneelen van plunderingen
moord, de Onmenscheli
jkste gruwelen, aangericht hebben. ln
aansliting aan die overlevering heet eene hoeve aldaar:tOt Op

den huidigen dag:Bloedége #I#A):6tille: debloedige brug van
de Blynse.
Onder de groote watervloeden, die m enigmaalOnslandhebben
geteisterd, en ten deele verzwolgen?behoort,dat weetieder,de
Elisabethsvloed, waarvan de Om vang in herinnering bewaard is,
onder anderen: door dit fraaie ri
jm Op eene der poorten van
Dordrecht:
'tLant en water,dat ghy hier siet,
W aren twee en seventigh prochiën na cronieks bediedt;
Verdroncken door het water crachtig

In 'tjaer 1421,waerachtig.
W elnu, in den zOo Ontzettenden nacht van den 18ëen Novem-

ber van 'tgenoemde jaar kwam er nabijM blasserdam eenhouten
wieg aandrjven,waarop een kat werd gezien, die,door telkens
naar den tegengestelden kant zich te begeven van de zijde,
waarheen de wieg overhelde, gestadig dien bak in evenwicht
hield. Toen de wieg aan land kwam : merkten de Omstanders
met aandoening: dat er een kind in lag, een rustig slapendkind.

Dàt was echten eigenli
jk: h
lrustig in de wilde baren.'' En,de
namen Kinderdjjk en 'fIluis te Kinderdjjk wijzen nOg alti
jd op
dattreFende voorval terug.1)- Niet lang geleden werd deinboedel: Of een deel des inboedels, in veiling gebracht van wi
jlen
Jhr. Va: Beresteyn van M aurick: te Vucht; en Onder de daar

verkochte voorwerpen bevond zich een bloedkoralen halssnoertje
1) 'tSchijnt,datook aan andere plaatsen zich zulk eene overlevering
verbindt,van :,een kint, inde wiegh ghesalveert.'' Zie Nav.XX XVI :2.
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metgouden slotje, waarbijbehoorde een 0ud schilderijtje: voorstellende die wieg:metkind en kat;want:dathalssnoertje,zegt
men:had het meisje Om , toen het daar in die wieg werd gevonden. H0e en wanneer dit kettinkje in 't bezit der familie
Yan Beresteyn gekom en was,wist niemand m eer te zeggen.En
een bepaald bewi
js van authen:citeit was Ook niet te g0V0n;
't was alleen een van geslacht op geslacht voortgeplante Overle-

vering. In allen gevalle bli
jft hier echter de negatieve bewijsvoering Over van den man Op dekermis:die een steen vertoonde:
waarop Julius Cesar gezeten had:en duizend gulden aan de a1gem eene arm en beloofde, als iem and bewees: dat Julius Cesar
daar op niet had gezeten.
lk heb vroeger elders1)wel00nSg0W0Z0n 0P d0ngrapponm aker
van den huize Ri
jpikerwaard:bi
j Ilselstein,die een knechten
een aap had:beiden luisterend naar den naam Kees,en die?toen

zijn aap gestorven was,den dood van Kees liet aanzeggen,met
verzoek aan de bevoegde autoriteit,0m,naar plaatselijk gebruik,
de klok te laten luiden. De grap gelukte: en de arm e Ilselstei-

ners heeten uit dien hoofde n0g alti
jd apenluiders,en worden
uit dien hoofde n0g altjd boos,alsiemand vraagt:)1s Keesie
dood?'' M aar 't httis,waarin de grappenmaker woonde? behield
er tevens de heugenis van: in de benaming 'f Apehuis.
Onder Goutum ,in Leeuwarderadeel:is,Of was,eenehofstede:
benoemd met den zonderlingen naam van Drinkuitsma-state.
Vroeger lag daartegenover eene hofstede, die er 't complem ent

van heeten kOn: want zijheette Snhenkinsma-state. En daarbi
j
1ag n0g een derde: Putsma-state. M en verhaalt,dat drie gebroeders, die alle drie krasse drinkers waren : in den ouden

fi
jd waren er z00, - in gemeen Overleg er t0e kwamen,aan
hunne Staten Of hofsteden nam en te geven : ontleend aan het

1)Zie mijn opstelSpotnamen,in Vlechtmerk,b1.420.
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Dehenken, ket drinken en hetylff6w Of tappen. 0p hen toepas-

seljk en hun in den mond gelegd,ishetrijmpje:
Eer dat ons dapper driemanschap,
In Bacchus'school volleerd,

W ordtin een D ieschen bekerstrijd
Verslagen ofverkeerd,Eer za1de woeste Hercules

Herri
jzen uitzi
jn graf

En slaan een tweede monsterdier
Tienduizend koppen af.

De familie van Heemstra placht twee drinkhorens te bezitten,
bezit die wellicht nOg ,met eene inscripée voorzien ,die optwee
van die drie namen doelde: Sehenkinsma, Drinkuitsma, '
virant
deze ypcvll.
ln dat gedeelte van Vlaardingerambacht, dat h
lde Zuidbuurt''
heet: staat: m idden in het veld: eene w oning: toebehoorende

aan Baron d'Overschie de Neeri
jsse: te Brussel,waaraan zich
eene zeer bloedige helinneling verbindt. Op zekeren sombe-

ren najaars-avond kwn,
m en vier booswichten op het erfvan die
woning,hazden een varken uithet kOt,en spjkerden datbeest
met zijn staart aan de staldeur. Op hethevig gesceeeuw van
'tgefolterde dier komen baas:vrouw:H echt en meidnaarbuiten
en worden alle vier door de schurken vermoord. Daarna gaan
deze het h<s in en dooden OOk de kinderen, m et uitzondering
van een zuigeling: die slaapt in de wieg. Ze m aken zich meester van G es, wat waarde heeft, en gaan weg met hun buit.
Maar na weinige oogenblikken spreken twee van de vier hun gevoelen uit, dat ze dOm hebben gedaan door den wedhond ia
't leven te laten. Dat dnden nu hun gezellen OOk en de twee
eerstgenoemden keeren terug,om dien werfhond te dooden. Die
hond stelt zich echter zo0 woedend te weer en maakt zooveel

misbaar, dat zj 't nu toch maar veiliger achten,afte houden
en zich te vel% deren. ZoO gescMedt. Niet vele m'
en daarna
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wordt de gepleegde gruwel ontdekt door de buren, die:On& de
daders OP te sporen, zich naar den llaaskant begeven Mdzen,

meenende: dat de moordenaars de riùer zullen zjn overgegaan,
in de richting naar Brielle.Maar de hond houdtze doorzjnbeteekenisvolle bewegingen tegen en gaat hun voor: den weg Op
naar Vlaardingen : en vervolgens, zonder ophouden ofweifelen,
naar Rotterdam. En? waarli
jk! daar worden de bedrjvers der
raisdaad gevonden,gegrepen,Ondervraagd en Onderzocht en raet

kort recht ter dood gebracht. Dat moet gebeurd zi
jn tegen
't einde der 17deeeuw. Maar die bi
j avond in die butu.
tis: in
deze 19;eeeuw :kan bij de gedachte n0g huiveren,die de naam
van dat huis in hem Opwekt. Die naam is: De z/lppr#v/p/iïz?.g,
nu al twee eeuwen lang.
Op een uur afstands van Zevenaar ligt het landgoed Babberik.
Lang geleden gebeurde OOk daar een heel griezelig geval:waaraan echter eene zeer kloeke daad was verbonden. 'tW as ook
een herftsavond en
was tijdeli
jk niemand in 'tgroote,holle

huis,dan ééne dienstbode. W el iets angstigs. Maar zj was niet
bang. 'tls alvrijlaat geworden en daar hoortzij:buiten?een
stap,-

een stap: die nader komt en nader. Er wordt ge-

klopt. Zi
j doet Open en voor haar staat eene vrouw , die schut
vraagt en dak. M aar al spoedig bemerkt de dienstmaagd: dat
die vrouw een verkleede man is. En i
n een oogwenk grijpt ze
een groot m es, dat daar in de vensterbank van het voorportaal

ligt, vliegt Op den vermomden indringer aan en -

wat zj

verder deed: heeh de volkstaz in gedachtenis gehouden dooraan

die buitenplaats den naam te geven van Halsaft- een naam :
die Op oude kaarten van Gelderland nog is te vinden. - Een

verwanten naam : te weten: Kopaft kunt gj vinden onder de
gemeente Nieuwolde, provincie Groningen. V sschien is daar
00k eens zoo'n bloedige handigheid bedreven. Misschien is diezelfde meid daar gaan dienen.
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In den omtrek van Leeuwarden zat eens,

't was Ook weê
.r
bi
j avond:-- een fbnke deern in hare eenzaamheid te spinnen

bi
j den haard. Ze heette Aaltje. Hoe haar familienaam was,
weet ik niet;maar 'k weetwel:dat ze Aaltje heette:en dat ze
m ooi w as. llat is te zeggen ,alleen itwendig was ze mooi; in-

nerlijk niet; - zoo zijn er. Ze was lichtzinnig, driftig en ruw
en had de leeli
jke: vooral voor een meisje alzeer leeli
jke?gewoonte van gedurig te vloeken en den duivel aan te roepen. A1

deze Onbehaagljkheid was Onder anderen OOk voor den dag gekonlen:toen Edo,een brave boerezoon: maar diesaeernaarhaar

gezichtgekeken had, dan naar haar karakter:haar ten huweljk
had gevraagd.Grofen hard had ze den armen jongen afgeslagen.
Op dien avond nu, waarvan ik sprak: toen zij daar in hare
-

eenzaamheid aan 't spinnewiel zat, werd er Op de deur getikt.

Zij stond op en deed open en zag een rjzig jongeliug:die een
rooden manteldroeg: ri
jk met edelgesteenten bezet, en een gepluimden hoed op had: waar lange ravenzwarte lokken ondertzit

kwamen. Hij vraagt?of hj een wijle daar schuilen mag:wegens
de barheid van 't weêr:

hoor? hOe de winden gieren en

huilen door de zwiepende takken. Zijlaat den jonkman binnen,
die nu zich tegenover haar neêrzet: en een gesprek m et haar
aanvangt.

Aaltje vindt:dat hi
j welaardig praat;en vooral 0ok ditvindt
zi
j aardig,dat ltijtelkens zo0 iets vleiends loslaat Over haar lieven m ond en haar mooie oogen : en zoo. Z00 keuvelend:schuift

hijzjn stoelaleens watnader en Aaltje schuifthaar stoel niet
achteruit.Hi
j waagthethare hand in de zjne te nemen enkomt
weldra tOt eene besliste liefdesverklaring.Bli
jkbaar heeft die vbrklaring voor Aaltje niets onaangenaamsin;- integendeel. De
jongeling geefthaar een kus,dien zi
jnietOnvergoldenlaat:ennu
reikt hij een gouden ring haar t0e,als pand zi
jner trouw ,maar
vraagt een Onderpand van trouw OOk van haar. Zi
j gaat naar
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een kistje, waarin ze drie dukatons heeft liggen: aan een fluweelen bandje geregen, n0g een geschenk, eens door Ed0
haar toegezonden, Op een Sinterklaasavond. Die drie aanôéngeregen muntstukken geeft ze den jongel
ing. Maar: als deze
er een kus Op wil drukken: ten teeken zi
jner blijdschap: ont-

dekt hi
j: dat er een kruis in den stempelslag staat: en eensklaps wordt zjn aangezichtbleek: zijn hoed valt af: zi
jn laars
schiet uit:
een paardepoot:

boven worden twee horens zichtbaar: Onder

en de maagd zi
jgtin Onmacht,bi
j de vreesseli
jke Ontdekking, dat ze met den door haar zO0 vaak aangeroepen duivel gekoosd heeft. Deze kan hetin de nabijheid van
die kruisen niet houden en vlucht. En Onder den indruk van

datschrikkelijke bezoek en van de gedachte, dat zi
j bi
jna verloren gegaan was, voor immer: werd Aaltje een ander raensch;
een heel ander raensch. Toen herhaalde de vroeger afgewezen

Ed0 zijn aanzoek en verwierf nu haar jawoord en ze waren
gelukkig.
En die nu :uit Leeuwarden eens een wandeling
doet naar de uitspanning De bonte koe, kan ? een landweg in

die buurtinslaande: nOg hetkleine, eenvouige huisje vinden,
waar Ed0 en Aaltje alsgelukkige echtelingen hebben gewoond.
'tH eeftn0g den naara van De drie #vàlfpp: en 't vedoontn0g
hiervan eene afbeelding op een steen in den gevel.
Ziedaar een en ander:wat ik vroeger en later in de gedachte

kreeg door hetlezen van Opschriffen van huizen en hoeven.Geheel Onbelangrijk noemt ge dit Onderwerp niet,wil ik hopen.
lmmers, aan m enigen steen en aan m enig hek verbindtzich ,zo0

a1s we zagen:èf een stukje geschiedenis:ôf een deelvan dezo0
menigvuldige Overleveringen en sproken des volks. En altijd
heeft dat:in een Of ander Opzicht:nOg wel eenige waarde. 0Ok

zi
jn: geljk wj mede bedachthebben:vele van die opschriften
zoovele Openbaringen van de verschillende schakeeringen in 't
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gemoedsleven van de kinderen der m enschen. De zwaarm oedig-

heid spreekt er 0ns uit t0e en de bljheid:de teler stelling en
de hoop, de plitigheid en de vroomheid? - kortom : al dieaandoeningen en gewaarwordingen , die Ons belang kuu en inboezemen, Omdat ze voor en na hare plaats innem en in 0ns eigen
gemoed. Daardoor treft menige steen ons gevoel en menig hek

laat Ons door zi
jn tralies heen, een bli
jspel of een treurspel
lezen.
Maar,genoeg. Ik zet dit mi
jn slotwoordnietvoort.
W ant als ik u verveeld heb ,is het toch door zoo'n slotwoord

niet meer goed te maken. En ik zie,Onwillekeurig,in mi
jn
verbeelding nOg een hek ,en dat draagt als opschrift: Sluit ket
hek. Ik vat dien wenk en volg hem Op. 'tHek is gesloten.
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ln des heeren Meijer's woning
Zi
jn twee gasten:JuAouw Yisch,
'tMeisje van een zoon,die heden
ln den vreemde werkzaam is;
En ,behalve die:de baker,
Die hier niet als baker toeft:

Maar als tijd'ljke verpleegster
Yan een kind,dat hulp behoeft.

Nacht is 't;heel 't gezin is rustend;
Over tweeën is 'tal wel;
En !- daar wordt de rust verbroken?
W ant daar klinkt op eens de schel.

h
)H0Or je dat?''zoo vraagtde vader;
)Ja '' zegt m oeder,))'k schrik er van !''
W eêr wordt aan de schel getrokken.

)Ga eens kijken:lieve man!''15
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Mejer,om teklmnen Wken,
Se.
huift een raam op en aanschouwt
0p de stoep een heer,die steeds n0g

In zi
jn hand den schelknop houdt.hlHei!W at moet u ?''vraagt de huisheer;

>
)'kHaal,''zegtde andre,ljufrouw Yis;
Yraag haar,ofze met mi
j meêgaat,
W ant zij weet,watde afspraak is.''
pKerel!''is 't niet vriend'lijk antwoord,
h
)Y0lg je weg! Ben ji
j een heer?
W atis dat? Je moestje schamen!''
En 't geopend raam smakt neêr.
Maar weêr doet de schel zich hooren;

De echtvriendin komt bi
j haarman;
En 't m etaz klinkt nog eens weder:
Mejer wordt er razend van;

Met zijn gade snelthi
j buld'rend
Naar beneden : zoekt en tast,
W ââr de schel hangt, en vo1 woede

Houdthj nu den klepelvast.
Maar de vreemde heer blijftrukkenj
Roepend:h'tls om jlllrouw Vis!''
En het antwoord komt van binnen:
Trillende van ergernis:

h
lonbeschaamde!Za1't n0u uitzijn
Met dat nachteljk schandaal?
'kZeg je,alsjijn0g eens dudt schellen,
Dat 'k terstond een diender haal!''
En nu roept de man daarbiten :
h
yH oor dan toch ,waarom ik kOm :

'tIs om jllAouw Vis,de baker;
Nu begri
jp je toch,waarom.''
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'tEchlar staat Onthutst,verlegen ;
'tIs hun : of een ster verschiet;
Ziet ge? een baker heet steeds baker,
Haar geslachtsnaam noemt men niet;-

Vis,
hris
Maar,jawel
Nu werd allesjuist gevat;

jawel,hoor!

Ja,- - haar naam was haast de naam o0k,
Dien dp aanstaande dochter had.
V - I - S:Yis, was de bA er,

'tMeisje had daarbj C,H ;
Dus,die nam en en hunne i tspraak
Stonden onderling zeer na.
Dàt was de oorzaak der vergissing,
En ,toen die eens was erkend,

W as natuurljk heelde stemming:
H eel de toon-aard omgewend.

lNeem 'tniet kwaljk!''riep heer Mejer,
)'tHad toch ook zoo'n vreemden schi
jn.''
En m evrouw vroeg: door de deur heen :

pW ilt u soms een glaasje wijn?''
Vraag,waarbi
j 'tverstand niet werkte ,
M aar alleen het teêr gem oed,
Dat, als 't iemands doel miskende,
Gaarne 't Onrecht weêr vergoedt.

)'k Dank u vriendli
jk:''was het antwoord:
Dat de m an daarbiten gaf;

)Roep nu maar?- de ti
jd is dringend,
Roep nu maar de bA er af.''
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Z00 gescbiedde. En toen,-- zj volgde
llaasug den gehaasten saan; -- -qrrede was het slot van 't voorvi
En geen dâender hoorde er van.
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Een mensch denkt gaarne terug aan den ti
jd, toen hijnog
Mnd was.

Er ligtvoor ons, als we in laterjaren nog eens omzien nnxz
hetgeen wi
j achter 0ns hebben, een eigenaardig waas v= liefMkheid, een eigenaardige tintvan bekoorljkheid over dat eerste
Ndvak des levens.
Als de Hednnering dattjdvak terugroept,maakt zj er eene
schildeq van, die iets heeft van een bevallig landschap bj
lente,- maar zöö aanschouweljk,zöö levendig!datwi
j dezon
n0g weêr voelen : die er op heeft geschenen ,en de stemmen
n0g weêr hooren , die er in hebben weergalmd.
In dat land onzer lente zien vij dan hier en daar o0k :en
huis, NTaarvan de aanb;k ons n0g eens veel doet bedenken en
gevoelen, -- veel, van 't geen was,maaar niet nzeer is en --

nooit zal weder keeren.

En bi
jzonder éôn huis er in trekt0ns dan aan metonweerstaanbare kracht, en alles, wat daar aan of om is,heeft eene
spraak voor 0ns gemoed,zegt iets td ons hart,- die deur,dat

venster, dat hek, die bank:ja,zelfs die blauwe rook,die dan
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n0g van een vuur,dat al lang uit is, in dikke Hngen en krullen ùit den schoorsteen mnhoog gaat.

Dat ééne huis,- datéône,- is 0ns ouderli
jk huis.
Van alle beelden der H erinn'ring,

Die troosten onder strijd en kruis.
,
Isvoor mijn oog en harthetschoonste:
Hetliefli
jk beeld van 'touderhuis.
Mijn barste winter wordttotlente,
Alsweêrdatbeeld mijtegenstraalt,
En de Engel,die mijn jeugd geleidde,
Nog weêreenstotmi
j nederdaalt.1).

W ie denkt <et dikwi
jls n0g:met een weemoed,die zoet isy
aan die Ouderlijke woning terug?
H elaas! toch niet ieder. Er zjn rlenschenlevens,Tder aanvang z0o donker en zO0 smadvol was:dat voor hen degedachte

aan hun jeugd een gedachte is aan een mistige lucht en aan een
doornigen bodem. Er zjn leden van Ons geslacht:(lie:als ze
aan hu Ouderhuis denken ,woeste en akelige tooneelen voor denu

geestkrjgen van armoede en haveloosheid,van dronkenschapen
twist. Ook zijn er,die zich van een Ouderli
jk huisnietskunnen
herinneren: die als kleine kinderen al vaderloos en moederloos
waren en toen door een der bloedverwanten naar een toevluchtsoord voor weezen werden Overgebracht. En al waren spoefg de
tranen gedroogd :Faarm eê ze binnen kwamen in dat ernstig Gesticht,en al kregen ze 't daar nôg z00 goed en nôg z00gunstig,

later is toch hetterugdenken aan zalk een verLlijfietsanders:0!
heel iets anders, - dan de lieve herinnering is van het Ouder-

li
jk huis.
Gelukkig dan de mensch ,die deze herinnering magm eêdragen

op den weg door het leven.
1) NaarRgoolz
p REITHER.
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En,als ik dien mensch gelukkig noem ,mag ik,Goddank:m%
zelven Ook gehtkkig noem en ;want ik heb zoo'n herinnering:roos, die niet i tvalt,muziek ,die niet sterft.

Mljn ouderli
jk huis stond:en staatnOg:in eene Onzer groote.
steden.1) En nooit bezoek ik die stad?Of:.als 'tmaareenigszins
mogeli
jk.is,ga ik daar n0g eens voorbi
j. Maar?alvorens voorbi
j.
te gaan, sta ik er eens even stil. Dan loopen:links en rechts,

veel menschen langs'mij heen:

hier wandelaars,daarpakken-

dragers;- maar ze weten niet,ze vermoeden niet:wat ik daar
dan dOe: 't verleden Omtooveren tOt heden:verstrooiden vergaderen , dooden Opwekken en
stil genieten ,genieten m et eel
glimlach Om de lippen en een traan in de ziel.

Mi
jnhartherdenktdenti
jdderjeugd
Metvreugd,die lijktnaar pijn'',- 2)
Met pijn,die weêrietsheeftvan vreugd;
't Iswolk en zonneschijn.
't Huis is verbouwd. Doch ik zie het niet,zooals 't is?m aar'

zooals het was. Er staat Op de deurpost: '
c #à 111. 33. Maar
dat verdwi
jnt voor mijne oogen en 'k lees: C.46;want dit
stond er op,toen ik als kind er in woonde. De tegenwoordige

bewoners gaan er uit en wl
j wonen er weêr.lk zie weêr iedere
kamer: m et het behangsel:dat ze toen had?m et de meubelen ,
die toen er in stonden. De Oude gangklok hoor ik nOg met die
.

statige:plechtige eentonigheid tikken:die mij als kind alhalfbewust de gedachte ingaf aan een geheimzinnig: Nimmer- immer.
?
Immer - nimmer/ 't Oude weerglas hangt er weêr tegenover,

waar we zO0 dikwi
jls Onverschillig: maar O0k z00 dikwi
jlsin
hooge spanning Op keken ,- - vooral:als we den anderen dag

ltit ri
jden zouden gaan. Dan liepen we er gedurig heenqen wat
Rotterdam. 2) LoxGpEluluow. My If
pdfyoutk.
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wr en we gel - , is we dan konden roepen: y
Wongens!het
weerglas gaat voornlt!''

Uithjden gaan. Datgebeurde twee of driemaalin een zomer.
En 'twaren voor ons,jongens,zeerbelangrjke dagen.
> ee uren R oeger:dan noodig was:waren we 2 in de kleG

zen.Den %d:ëen we dan z00 rnl
'm beschikbaarhadden,e den
we gedeelteli
jk in door te Mbbelen over de vrae , wie op den
b0k z0u zitten ,naast den koetsier.Als we '
t daarover niet eeng

konden worden, o gen we er we1eens om loten. En die niet
de gellxkMge was, had dan in zi
jn zielwe1iets van 'tgevœl,
dathetl0them verongeli
jkthad.
Z00 mnrmureeren 00k nog we1 eens groote menschen tegen het

10t,als 't hun niet bpschoren is: voorop en Y dehoogtetezitten.

Een ander deel van den ti
jdjdien we nog hadden,besteedden
we met nu en dan eens op de stoep te gaan kijken, ofhetri
jtuig nog niet kwam.

Eindeli
jk,

daar kwam het, daar stond het! - Eeerli
jk!
*

W at blonk alles m ooi! De gepoetste kap van hetNtuig,degezwartselde hoeven der paarden , de gesmeerde haren van den
koetsier, - G es blonk in onze bewonderende oogen,m et een
verrnkkeli
jken glans.
Kom aan ! Nu de Rmill
'e er 1 .
>)Zit J
'nlll
-e f0ed?'' l
lHebben we alles?'' h
lzjn dejassen
er in?33

h
loch wat!''zeiden wi
j,h
l
jassen hoeh niet-''
lllassen, hoeft we1!'' zeî een A zer advies, dan het onze;
>)'tkan van avond welkoud zijn.'' En daar kwamen dejassen.
'tIs maar goed: als het wi
jzere advies doorgaat. Datgebeu/
Miet altijd.
En dan reden we weg. En iedereen keek naar ons en wi
j
keken naar iedereen, met een bli
k: die woû zeggen:pja,menschen!dat doen Y#.''
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kkls we de nlelkboeren zagen loopen ,dachten we: h
lhoe akeDg

moethetwezen, om nu een melkboer te zijn!'' En als we het
schoolgebouw voorbijreden:zeiden we:lverbeeld je,dat we van
daag eens op school m oesten zitten !'' En zoo reden we door,
dankbaar, dat we van daag niet op school zouden zitten en dat

wijgeen melkboeren waren.
Intusschen, na een poos begon de vraag al eens gehoord te
worden,waar de koetsier 't eerst eens pleisteren zou. Niet,dat

hjden nietprettig was:maar zo0 eens ergensophouden:datwas
toch o0k wel weêr pretig.
En zo0 ging dat dan : weêr eens itstappen en weêr eens 1n-

stappen en weêr dooc den, en over dit en dat, watwijih
't voorbi
jgaan opmerkten,praten,00k over diten datweêr eens
krieuwen , en ginds het middagmaal gebruiken, en elders, eO
paar uren later: thee drinken, en in den omtrek van de uit-

spanning,waar we thee dronken:ronddwalen, in de stallen,bi
j
de varkens,in de weide en door de boschjes,en - - eindeli
jk
aFeêr terug,naar huis.

Dan werd het zachjes aan schemerachig op den weg en stn
in den wagen. W e waren m oê. W e raakten aan 'tknikkebollen.

W e Welen in slaap.En heelgerustsliepen wij:toen wehoorden
zeggen,net of 'tin een droom was: h
)Kom :ventje!er uit; we
z4n t'huis.'' Loom en waggelend stapten wij uit en we zagen
n0g even: dat sommige buren hun gordjn Op zi
j hielden,om
onze t'hi skomst te zien.
Yeel was daar trouwens niet aan te zien. Maar de menschen

Zjken dikwjls naar dingen,waar nietveel aan te zien is.
Buren,- zd ik daar.Ja,die kan ik mij 00k n0g allen voor
den geest hien:- al de lieden: die toen naast ofnabi
j 0ns
woonden. Maar inzonderheid éôn hunner staatmijvaak n0g in
zeer duideli
jke trekken voor Oogen.
Naast ons huis was een slopje ofgangetje:dat een deur tot
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achtergrond had. Dat was de achterdeur van een Joodsch saany
Polak geheeten, wiens voorgevel stond aan eene andere straat.

Nu hadden wij en Onze vrindjes er veelpleizier in,om iets te
doen, wat Polak geen pleizier deed;

een baldadige trek

der jonkheid, die bij alle volwassenen nog geenszins vergroeid
is,die lust:Om iets te doen:wat e@n plaag moet zijn voor den
naaste. W i
j gingen,namelijk,gaarne met ons allen datgangete
in ,om woest te bonzen Op die deurj Onder het uiten van allerlei vocatieven :voor Onzen buurman bestemd,maar Over het ge-

heel er nietOp aangelegd: Om zjne eigenliefde te streelen. En
als hij dan, wat niet lang uitbleef, in arren rloede en
met Oostersche hartstochteli
jkheid: de deur Openrukte en er uit
vloog en ons,dat wi1 zeggen: één van Ons,poogde te pakken,eene poging ,waar geregeld mislukking Op volgde,- dan klom

ons genot zöö hoog: als in een jongensziel hetgenot Ooit kan
klimm en ; en dat is heel hoog.
Eens, op een dag,toen wi
jweder raet onze, tegenwoordig zOu m en zeggen :anti-semitisohe handelingen bezig waren ,ofschoon geen rassenhaat: noch religiehaat: Ons dreefj
daar

houden jongens zich minder meê op,dan groote menschen,die
vroonl zijn! -- -- eens dan, toen we weêr Op de achterdeur
stonden te bonzen , duurde de stilte daarachter,tegen de gewoonte in,en dus t0t Onze verwondering,voort en de deurging

<et open.En wi
j zeiden t0t elkaar:l
)Polak is zeker niett'httis.''
Nu,Polak was OOk niet te huis;daar hadden we geli
jkin;maar
wi
j vermoedden niet,waarom hijuitwas:en hoe. Dat zouden
we echter spoedig Ontwaren. Polak was onder en door de be-

proevingen,die wj hem aandeden,slimmergeworden.Hijwaszijn
voordeur uitgegaan en toen een steeg doorgeloppen: die de straat

zjner woning met de grachtOfhaven Onzer woning verbond'
,en
zOO kwam hijnu hetgangetje in van devö/rzi
j,en zO0zatenwi
j
in den val.Onmiddellijk werd één van ons verschrikt gezelschap
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gegrepen:Op wienshoofd en li
jfPolaknueenpoosjedezelfdebewegingen toepaste!die wi
j plachten tOetepassen opzi
jneachterdeur.
Wi
jgevoelden onsgemeenschappeli
jkdiepgekrenkt?- Ongeveerzo0
als de Franschen zich diep gekrenkt gevoelden:toen ze,na dik-

wi
jls Op Duitschlands deuren gebonsd te hebben,van de Duitschers, hOe durfden die kerels zOO brutaal zjn? - een flink
pak slaag gekregen hadden. M et eene ferheid en eene standvastigheid, een betere zaak waardig, met een ernst:als van het

Driemanschap te Rittli:verbonden wi
j Ons in deplechtigegelofte:
dat wi
j door zouden gaan. Daar liep bovendien eene eenigszins
politieke berekening Onder. De vergramde buurman?

zO0

Overlegden wi
j, z0u alti
jd weltoonen de waarheid te kennen
van 't spreekwoord: hlouitrop embrasse:malétreint''; hij z0u
dus alti
jd maar trachten,één uit den hoop tebemachtigen.W elnu! daar wilden we 't Op wagen; die 't dan was?die was het;

en die vandaag was,zou het denkeli
jk morgen nietzijn.Maar
't spreekt vanzelf: dat nu de volgorde in Onzen troep Omgekeerd

werd.Toen Polak nog uitzi
jn achterdeur kwam :waren deminst
moedigen alti
jd de laatsten, maar sederthi
j van de voorzijde de
gang instormde, gingen de minst moedigen met stoute stappen
voorop.Nu: die stoutm oedigheid was bluf; want die toen voorop

gingen: kwam en voor een pak slaag immers 't laatst aan de
orde.

Alti
jd zi
jn er bi
j een gevaarvolverbond sommigen,die zeggen:zik dOe meê:''en daarniets verder bi
j dellken:en anderen?
die Ook-zeggen: lik d0e meêt''maar metde gedachte er bij:ik
zal wel Oppassen: dat ik niet in 't gedrang kom.

lloe die veete eindigde? Doordien zijten leste 0ns begon te
vervelen. Alle twisten en veeten , ook in Staat en Kerk:worden vervelend: als ze Oud worden. Daarom worden er gedurig weêr nieuwe kwesties vervaardigd.
'k lleb Onzen buurman Polak nog zien begraven.En toen deed
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hetmi
j wezenljk leed: datik z00 dirwjls nleê had gedaan!Onz
den man tot last te zjn en te prikkelen tot toorn.
'tGebeurt meer, dat saen tegenover den doode leed heeh van
'tgeen m en tegenover den levende was.

Maar,komt aldus een en ander mij voor den geest,datplaats
had rondom 0ns huis,natuurlijk voert de Herinnering alspoedig
mj dat huis weder in.
En dan ontmoet ik daar weêr de Vr0lIW ,die er de z0n en de
Z0g0n Van W&S:- mi
J'no m00d0r.

Mijne moeder! Al vele jaren zi
jn Over uw gesloten graf
'
gegaan: en nog zooveel meer jaren zjn heengevaren:sinds ik
als kind uwe zorgen genoot,maar - - hleer ik u vergete!''-

lpeen!ik bljf u gedenken, raet onveMauwden dank en nlet Onverzwakte liefde in 't hart.
M et eerbied denk ik aan u :
in den volsten zin 't beeld
eener lweduwe, die haar huis wèl r0g00 . Alet Nieenloed denk

ik aan 't verdriet:dat gj gehad hebt,en datnietweM ggeweest
is. Met eene m engeling van allerlei gewaarwordingen denk ik

er aan, hOe ik aan uwe zijde naar de kerk ging, - - 'k heb
het kerkboekje nOg, dat ik dan in de hand Meld;- h0e ik
door uwe leiding vervuld werd van ingenom enheid met eene
vroomheid, die weinig praat: maar veel doet: en geen betere

beli
jdenis van Ohdstus kent: dan de navolging van Christus;
h0e ik uituwe woorden en daden steeds de les ontving: pW ijk
nooit van 'sHeeren weg en wantrouw nooit Gods liefde!''- hOe

ik in uwe nabi
jheid altjd de koesterende uitstraling voelde van
warme genegenheid en teedere bezorgdheid; hOe ik biju alti
jd
troost en heul vond bij mijn hnderli
jke bezwaren en smarten;
hoe ik bij ziekte en pjn mi
j alti
jd verlichtgevoelde, als ik het
hoofd liet leunen tegen uw hart, dat z0O trouw was;hOe gij,
in één woord, de goede geest zi
jtgeweestmjnerjeugd, en z00
de goede geestmjnslevens.
.
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Onwillekeurig komt mj hier nOg eensweêruithethart,wat
ik als bi
jschrift aan de beeltenis mjner moeder eens toegevoegd
heb:
Ik denk aan 'tgoede,dat de Vade

Mijin mijn goede moeder gaf,
En 'k strooi,als cijnsvan dankb're hulde,
Nog vaak mijn bloemkens op haargraf.
Iets eenigs is er in de liefde,
W aarmeê een m oederhart bem int,Een trouw ,een zorg,een warmte, een teêrheid ,
Die ge ééns,- die niem and tweem aal,- vindt.

Gi
j kuntde rriend uwsvaders worden;
Van moederbli
jftgi
j 'tk?
';?# alti
jd;
En zorg,die lafzou zijn van and'ren,
Islief,alsmoeder ze aan u wijdt.
'kDenk aan mijn moeder,trouw in d'arbeid
Van rader èn van moeder saâm ,-

Zoo goed,zoo hart'
lijk,- - o!mijn denken
W ordt danken,en 'k omkrans haar naam .

Ja!zijn dezegeningen vele,
Die 'sHeeren hand door 't leven weeft,
Een goede moeder is meê '
t beste
Van wat de goede Vader geeft.-

Dat hebben wi
j m ogen ondervinden,mi
jne broeders en ik.Broeders:zeg ik, want zusteis heb ik niet gehad.

W enscheli
jk is 'twelvoorjongens:datzezustershebben.Doch?
ik had ze nu eenmaalniet. M aar anders, de aanwezigheid van

zusters heeftzeker veel waarde. Zijis zoozeer geschikt: Om te
matigen en te ve/jnen:wat in de jongenszielen wild isenhard?
en zO0 een kalmer toon en een vrediger tintte brengen Overheel

het verkeer van 't gezin. De zonen zjv de sterke: maar de
dochters zijn de zachte ressters in het Orgelvan 'thuiselijk le-
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ven. 00k zjn zusters de hoog te schatten llgedienstigegeesten''1
die dadeli
jk methulp en troostgereed staan,bijeentrouwbrev
tusschen een kleedingstuk en een knoop. 0Ok brengen zusters
vriendinnen in huis: en niet zelden schuilt in de lieve vriendin
van de zuster de lieve bruid voor den broeder. Dus,allerlei

genoeglijkheid en gerieijkheid.
Maar: die genoegljkheid en gerieëjkheid: zO0 als ik zeî,
heb ik niet bij ervaring gekend. lk had broeders alleen. Ik
bad ze. Ze zi
jn allen weg. En, toen ze nOg niet weg waren,
waren we toch al verstrooid. Dat gaat zO0. 'tls de zeer ge-

wone en natuurli
jke gang der dingen,maar,hOe gewoon en natuurlijk OOk:er is en bli
jftiets treFends in en iets aandoenlijks:
broeders van hetzelfde huis,
eens zitten zi
j om ééne tafel
en slapen Op éône kamer en wandelen naar ééne school en wip-

pen op één hobbelpaard en bjten in één appel:en later,dehoep
springt stuk, de kring breekt door en daar gaan ze,de een links,
de ander rechts: naar verschillende streken , naar verschillende

landen: en 't kan gebeuren, datze elkaâr bijna nietmeer Ontmoeten, of 't moet zi
jn: dat iets zeer bi
jzonders in het leven
van dezen Of genen zich voordoet,datbij den een Ofden ander
eene kamer feestelijk getooid is, ofeene kamer door 'tsliten
der vensterliken verdonkerd is:
gebloemde dagen van
vreugde en omqoerste dagen van rouw.

Maar voor mj is '
t nu OOk met die Ontmoetingen lzit. Zi
j1
die ik hier vermeldde:zijn weg: en als ik hunne graven bezoeken wil: dan moet ik Op drie verscH lende plaatsen zi
jn en in
twee verschillende landen. En: eenmaal waren we sam en en
eenm aal waren we één !
Eenmaal waren we één. Niemand za1 dit zöö opvatten, a1s
bedoelde ik, dat er nooit iets van een wanklank was in 't onderling verkeer, nooit iets vi
jandigs in Onze verhouding. Hoe
zOu dat tusschen vier jongens voortdurend uitkunnen bl
jven?
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llaar toch, dat waren geen wolken: die lang bleven hanï0n,-De een gaf d'ander weêr de hand

En de buiwasover!1)

Eén geval herinner ik mij echter:waarbi
j de toorn van een
mi
jner broeders tegen mi
jlangeraanhield:dangewoo/ijk.Hijhad
mi
J', toen hi
j eens een dag van huis m oest:de zorg Opgedragen
jhad
voor een hondje:z/r jeugdig,dat hetn0g blind was:en hi
mijgewezen:h0e ik dat diertje melk moestgeven uiteenlange,
groenachtige eau de Oologne-flesch:m et een doorboord zeemen

lapje Op de opening. lk zie die flesch n0g:waaruitvoor mi
j
zooveel hartzeer kwam. Eenige malen deed ik, watmijwas
voorgeschreven cn voorgedaan,en '
t ging goed. Maar eens Ont-

gleed de flesch mi
jn hand;door een Onhandigen greep te doen
naar die vallende flesch,lietik O0k hethondje vallen.De flesch
was in eenskapot en het hondje binnen een uur.- Ditgevalnu
was de bron eener granaschap: die nOg alveelti
jd behoefde om
M
a
ar
ze
s
l
ee
t
da
n
t
oc
h
ui
t
.
Er
komt eens aan
uit te slijten.
alle dingen

gelukkig OOk aan alle nare dingen:

een eind.

In ons huis was o0k inwonend eene tante,- een verschi
jnsel, dat in vele huizen voorkomt. lk mag hier overnem en?wat

Arwx llolTsvKLo eens schreef: /
)W ie,die n0g eens gaarne zijne
eigenejeugd in de herinnering doorleeft,heeftdaarbijnieteenige
liefeli
jke vrouwebeelden voor den geest, waaronder hi
j dennaam
van Tante leest?'' S)
Nu, zulk een tante was de Onze. Zij hield veelvan Ons.
W at zi
j kOn doen: Om in ditgeval Ons te verontschuldigen,in
dat geval Ons genoegen te geven, datverzuimde zi
j nooit. En,
vond
:
om
O
ns
t
e
bes
t
r
a
Fe
n,
da
ar
de
ed
ze datz00
waar zj reden
Bloemen en Xzlpyydz,. Bl.81.
OxsslMvs. Jaarb.v.Ned.M ettrag. 1879. B1.15.
16
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verstanëg, z00 trouwharfig, zO0 gemoedeljk,dat altijd 0ns geweten erkennen moest:h
lTante heeftgelijk.''
Yeel menschen: - 00k Ouders en onderwijzers: - kennen
het Onderscheid niet tusschen lbestrafen'' en leen standje maken''qmaar zijkende dat;nooitverliep bi
j haar het eerste in 't
laatste.

W ij hielden veel van haar: omdatzi
j zooveelvan Ons Meld.
0ok:Omdat zij z0o gezezig was en zOo aardig vertellen kon.
En Onder hare verhalen was er éôn, dat in bijzondere mate
ons boeide: en waarop ze dan 0Ok : op ons vereerend verzoek ,
Ons zeer,zeer vele malen vergast heeh. Dat verhaal was dit.

Zj had eens Op trouwen gestaan: heellang geleden:met een
Duitscher: wiens steddag echter was ingetreden : voor dat de

huweli
jksdag gekomen was.Ten gevolgevan die liefdesbetrekking
had zij menigmaal in Duitschland bi
j de familie gelogeerd. Nu
gebeurde 't eens:toen zi
j weêr daar een tjdje had doorgebracht:
dat een treFend familietooneel zich ontwikkelde in den avond

van den laatsten dag van haar verbli
jfaldaar. Een jong mensch,
neef van haar gastheer:was soldaat en kwam dien avond binnen-

stuiven,bleek,Ontdaan,angstig,haast vert<jfelend:want- hi
j
was gedeserteerd. Itij had den dienst z00 zwaar en de behandeling? in de kazerne, zOO hard gevonden:dathij weggeloopen
was. W at nu? Allen waren verschrikt en verlegen.Maar allen

hadden OOk erg met den armen jongen te doen. W erd Mj Ontdekt,dan moest hi
j naar de latten;dat is:dan werd hijveroordeeld tOt de straf, Om m et bloote voeten Op ruwe en kantige

latten te staan. Neen,maar,'t was een vreeseli
jk ding. Maar,
zie! na lange en breede Overwegingen van de bekommerde verwanten, kreeg onze even m oedige, als goedige tante een inval.
En zijmaakte van dien invaleen voorstel. lW eetgij wat,lieve

vrienden!'' zOo sprak zi
j:hlik moet morgen ochtend vertrekien,
z0o a1sge weet;laathem met mij meêgaan naarHolland,maar
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vermomd in vrottwekleêren.'' Eerst vonden de A nwezigen dien

voorslag krankzinnig,daarna,Op zi
jn minst:zeerroekeloos:daarna,
Op zi
jn minst,nietzonderzware bedenkeli
jkheid:maar zoo draaiden ze toch aiengs nAeer bij, en daar tante Op haar stuk bleef
staan: en de jongen zelf smeekte: datmen dit redmiddel,h0e
gewaagd ook,toch niet z0u afslaan:werd eindelijk tOt de uitvoering van de hachelijke poging besloten. En den volgenden morgen: ja wel, stapten twee juFrouwen: waarvan de eene geen
je rouw was, den gelen postwagen in. Duizend angsten ondertusschen stonden zij uit onder weg: èn onze tante èn de jonge
deserteur: vooral:als ze ergens stilhouden en vooral?a1s ze ergens uitstappen m oesten, maar allermeest: toen Op zeker punt
van den tocht een Pruisisch Of:cier in den wagen kwam zitten

en Onder 't voortri
jden gedurig naar tante en haar meestal zwijgenden reisgenootkeek. Maar,gelukkig!daar bleefhetbj;het
reizend Paar kwam zonder letsel aan en Over de grenzen : en

toen ze, Op Nederlandschen grond,eindelijk op een stille plek
alleen waren, toen viel de jongen? snikkend van dank en van
vreugde:zijn trouwe redster Om den hals.- Nu:dathetdaarop
uitloopen z0u, dat wisten wij allen? omdathet feit 0ns alzoo
dikwi
jls verhaald was; maar,toch:telkens?als zi
j 'tweêr verhaalde, waren we weêr zoo in spanning?alsofwij den afloop
niet wisten, en wi
j zetten er weêr onze monden bi
j Open,alsof
wij alles wilden inademen:watze dan zeî.
lk z0u van die tante n0g veel m eer kunnen zeggen,maar dat
zal ik nu niet doen ; want ik heb elders haar karakterbeeld

geschetst en bezongen.')
Veelminder,dan van Onze goede tante:hielden wi
jvan eene
oude juAouw , die o0k een tjdlang in Ons huis haar verbli
jf
hield. Zi
j was eene Engelsche van geboorte. Na velerlei Om1) Zie bl.259.
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zwervingen en allerlei lotgevallen , grootendeels van rampspoediïen aard?meldde zi
j eens zich aan bi
j mijn moeder,die vroeger
haar wel gekend, maar toen sedertvele jaren niets meer van
haar vernomen Of geweten had. Zi
j verkeerde in een deerniswaardigen toestand; van het <et weinige, dat ze bezeten had,
was haar niets meer Over en zO0 stond ze daar,zonder familie,

zonder geld:zonder toekomst. Uit meêwarigheid werd zi
jin Ons
htzis opgenomen,- z00 't heette,voor een paar weken,- maar

zi
j bleef een jaar Of wat bi
j Ons hangen. Nu,die vertelde Ons
OOk menigmaal, maar die vertelde 0ns zulke rare dingen :dat

wij 'tniet laten konden,haar tegen te spreken,en dan werd ze
hatelijk. Z00 deelde zij Ons meermalen meê,dat ze eensOp zee
een meermin gezien en gehoord had, die prrhtige liederen zong
langs het schip en d0l was Op kaas. En 0Ok:datze eensbi
j

Koning George geweest was,om eenpastevragen.- pMaar:juf!
gaf daar in Engeland de Koing een pas?'' >W el zeker,altijd
de Koning,''zeî ze dan,heel Onbeschaamd.))En:juf!wattoen?''
h
)TOen riep Koning George:''zoo antwoordde ze Ons: ))laat de

je rouw maar boven komen;'''' en ik kwam boven en Koning
George was erg vriendeli
jk tegen me:wanthij zeî:mlaan uw pas
zal ik u aanstonds helpen:je rouw ! maar ga eerst eens Op 't
bicon , want u treft het net: dat er straks een zeer m ooie Op-

tocht voorbij komt.'''' - En dan zeiden wi
j,heelopenhartig:
ljuf! daar gelooven we niets van!'' en dan riep zij verontwaardigd uit: pzlllke Ondeugendey brutale kinderen, alsjallie bent,
heb ik nOg nooit van me leven gezien!'' En dan lachten wi
j
en dan sloeg zi
j naar ons.
*

Later hebben we Ontdekt, dat dit 0ok wel gebeurt in hetstaat-

kundige en in het kerkelijke:dit:namelijk,dat menschen naar
anderen slaan, als deze hun Onzin niet willen gelooven.

Na verloop van ti
jd werd h
l
juf':ten deele buiten hare schuld,
al minder en minder bnlikbaar in huis;h
l
juf''werd slzf,en die
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sufheid werd erger; en nam ten slotte zulk eene vreem de richting aan: dat het Oude m ensch niet alleen vergat,wat haar gezegd was, raaar ook opdrachten verzon , haar door niemand
ï0ï0V0n. Eens stonden er zes mannen m et drie berries voor
onze deur,die kwamen, zeiden ze, )Om de spiegelstehalen.'' Er
was van zOO iets geen sprake geweest:maar de bestel% g was

door Onze juf verzonnen en uitgevoerd,in hetvast geloof:dat
haar dit gelast was geworden. De m annen trokken weêr afmet

de berries: en met dezes-stemmige uitspraak: )Ze li
jken daar
wel gek !''
Ze.- Dus:hetheelegezin,Om dieééne.ZOO Oordeeltdewereld!

Eindeli
jk ging het zoo ver: datjuf het huis uit moest. Ze
werd in een Gestichtgeplaatst.En daar stierfzij.
Zijwasuitnemend schoon geweest,in haarjeugd:zijhadvele
landen en volken gezien: zij had man en kinderen gehad en
fortuin: maar ze had achtereenvolgens alles verloren : echtgenoot en kroost: schoonheid en geld. Op éôn na '
t laatste:wat

zij verloren had: was hetverstand: en hetlaatste verlies was,
natuurli
jk:'t verlies van hetleven.
ZOO liep dat veelvervig bestaan in een vaal gestichtsleven uit
en ten laatste dat vale gestichtsleven in het zwart van den dood.
Eene der meiden ,die haar hadden Opgepast:verhaaldeOns,dat
ze oOk daar:in dat gesicht, n0g m eermalen verteld had van de

meermin en van Koning George;en ènze meid:Neel:zeier bi
j,
wat ze altijd zeî, als iets in het menscheli
jk aanzijn haar trof:
h
lMaar allemennig,hOe is 'tmogelijk? W at is toch een mins!''
Dat zeî ze Ook: ik hoor hetnOg: bi
j het onheil,dat
eens onze Oude baker Overkwam en dat Op Ons:kinderen : een
'

geweldigen indruk maakte. Toen er al lang bij Ons aan huis
geen schepsel meer leefde, dat gebakerd moest worden, kwam
de oude baker: die vroeger Ons allen lin de luren gelegd had,''

van tijd tottijd nog eens een dagje,en atdan weêr een sttzkje
(
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genadebrood. Alaar eens:toen ze 'savonds naar huis zOu gaan,

en albij de voordeur was,vloog er uit den kelder:dichtbijdie
voordeur gelegen:- een kerel!W aarschi
jvjk wasdtedaaringeslopen, Om 'snachts zijn vak als diefte beoefenen:maar bij 't
hooren naderen van stappen schjnt hi
j gevreesd te hebben,
dat iemand in zjn schuilplaats zou komen;althans,hj vloog er
uit en gaf aan lonze Oude: goede baker'' zoo'n duchtigen slag,
dat het arme m ensch.neêrviel:m et bloedend gelaat. En Neel

kwam er bi
j en deed:uit Ontsteltenis,niets:dan het slachtoFer
aanki
jken met haar wijsgeerige verzuchting:h
lMaar allemennig,
h0e is 't mogeljk? W atis toch een mins!''- Nu,al spoedig
waren wij allen er bij en de oude stumperd werd geholpen. En
navraag werd gedaan bij de buren,ofdie O0k een pvent''uit
0ns htzis hadden zien kom en. Maar,neen ! - W el zeî de bakkerin in onze buurt:dat ze iem and gezien had: m aardiew asniet
uit onze deur gekomen :en dat was oOk geen pventt''m aar een
popgeschoten m eissie''geweest.Dus,veel licht gaf ditniet.Nooit
is de dader ontdekt, maar nooit is 't geval door iemand Onzer
vergeten;.

Eigenljk:hoewel:natuurli
jk:het een dieper in de zieldringt:
dan 't andere? - eigenli
jk wordttoch haast niets vergeten uit
de dagen der jeugd en gedurig komen de schimmen weêr voor
Ons Op van wat toen n0g vleesch en been had.
ZOO zie ik al de dienstboden n0g: die eens leden van 0ns

huisgezin waren:in bijzonder scherpe lijnen ééne meid:die Ons
dikwijls bang maakte,door van spoken te vertellen en spookverschi
jningen na te doen. 'kHeb lang werk gehad:Om de vreesachtigheid uit te dri
jven,door deze meid mi
j ingeboezemd.
M enschen !let er toch Op:of er misschien onderdedienstboden

een is, die de kinderen bang maakt. En?zoo ja:geeft haar
huur en kostgeld en stuurthaar onmiddellijk weg.W ant zijdoet
kwaad; zi
j wordt oorzaak van wanbegrip en bi
jgeloof en vaak
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m oet er

veelkwelling geleden en veelstri
jd gestreden worden,

eer dat ellendige Onkrtlid uit de ziel geheel uitgeroeid is.

Menigmaal komen 0Ok de gestalten nOg voor mij Op van de
Onderscheidene vrienden en bekenden des huizes:

Onderande-

ren: één: dien wj, kortheidshalve? alti
jd noemden: lja, da's
te zeggen neêt''Omdat dit zijn stopwoord was;één,die bi
j ons:
jongens: phet kalf'' heette: omdat zi
jn hoofd een zonderlinge
bontheid had,lichte en donkere plekken; één: die een fellen haat
tegen Duitschers had en dien we dan o0k Op eens konden
brengen van kalmte tOt woede,door iets tOt l0f van Duitschland

OfDuitschers te zeggen,- watwe gaarne deden,te meer:wjl
de man: als hij zich Opwond:vreeselijk ging stotterenqen dat
was dan even vermakeli
jk voor 0ns:a1s benauwend voor hem.
W ant Onze leeftjd was die, waarvan wel meteenigen grond
gezegd is: Cet 476
estsans pffï/.
.
.

Eveneens zie ik dikwijls de beelden nOg voor mj verri
jzen
der m annen: die in Ons huis hun arbeid kwamen verrichten Of
hun w erk kwam en halen. Inzonderheid geldt dat de beunhazen.
M et voorname bazen kom en de kinderen des huizes zOo niet in

aanraking, raaar de beunhaasjes worden hunne goede bekenden.
1k zie Ons metselaartje weêr voor me: met kalkbak en troFel:
Steven Gerritsen heette hij: en ik hoor hem nög weêr
vertellen van den slag van W aterloo, dien hi
j bijgewoond had,
en waarvan hi
j ons eene voorstelling gaf:die op ons dezen in-

druk maakte: dat Napoleon 't warempel ten slotte nOg gewonnen

zOu hebben, als Onze Steven en Blticher er niet bi
j geweest
W aron.

lk zie 0ns timmermannet
je weêr voor me: die O0k een
snuifmolen had. Daar denk ik aan: doordien 'smans dubbelebetrekking eens Oorzaak werd van een erge vergissing. Ik m oest,

namelijk: eens bi
j dien man de boodschap brengen,dathij dadelijk bij Ons moestkomen: Om iets te herstellen. Zjn dochter
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ontving de boodschap ,maar zeî:hllongeheer! datkan niet;want

vader mait.'' En ik, eigenljk dOlblij, datik zoo'n belangrijk
bericht m eê k0n brengen , ik draafde naar huis en vloog naar

binnen en deelde daar hijgende de treurmare mede:pW outer is
gek!''- )W atzeg je daar:jongen? Is W outer gek? Yan wien
weetje dat?''- l
pYan zijn eigen dochter.''- )W el,wel!''zeiden al de huisgenooten, h
lwel,dat is verschrikkeli
jk!''- Maar
Neelzeî:llMaar allemeu ig,hOe is 't mogeli
jk? W atistoch een
mins!'' - Nu,alras werd die Neel er heengezonden , Om alvast
onze deelneming te betigen : maar 00k, Om nOg eens nadere

berichten te vragen. 00k zi
j werd door de dochter Ontvangen,
en toen zeî ze natuurli
jk OOk t0t deze: lMaar allemennig,hOe
is 'tmogelijk? W atis toch een mins!''En de dochterzeî:hlW at
bedoelje?''- >W el, datvan je vader:''zeîNeel.- h
lbat van
me vader? W at van me vader?'' vroeg de dochter. En N eel

zeî: pW el: datue zoo Op eens...'' en toen klopte ze met haar
vinger Op haar voorhoofd,- dat woû zeggen :h
lgek isgeworden.''

lMensch!''antwoordde de dochter: )ik begdjp je niet;fk zOu
haast vragen, of ji
j...'' en toen klopte die weêr Op haar voor-

hoofd. 'tSpreekt van zelf, dat nu langzamerhand de zaak werd
opgehelderd en deze oplossing van 't geval werd gevonden : de

dochter had in eigenlijken zin gezegd:lYader maaltt''en ik had
het Opgenomen in Eguurli
jken zin. Maar dat:llW outer is gek!''
is lang de speld gebleven,waar ze mij gedurig nOg eens weder
meê prikten.
Ik zie 0ns kleermakert
je weêr voor mo: die hetV00rW0rP W&S
bepaald van mqn afkeer. sFant die naan kreeg nooitdeOpdracht,

om iets te makenJ' 't was alleen rermaken: wat aan zi
jn talent
werd toevertrouwd; en aangezien ik de laatstgeborene was van
de zonen des hnizes, had al dat vermaken m eestal betrekkng

op de voor mn bestemde kleedij. Dus,ik kon dien kerelniet
goed uitstaan en ik was zelfs nu en dan Onedel genoeg: Om te
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schimpen Op zijn zwartgeprikten vinger en OOk op zijn gezichty
dat, tengevolge van eene pokziekte, er uitzag: alsof,- Om een
woord van Frits Reuter te gebrlliken: - alsof de zittingvan een
matten stoel er Op ingedrukt was.
Z0o bejegenen wij soms Onze naasten zeer Onrechtvaardig?al
doen zij hun plicht, als, namelijk, hunne plichtsbetrachting in

strijd is met Onze begeerte.
Maar in 't bi
jzonder komt mi
j O0k n0g de plaats voor den
geest, waar ik de eerste schreden 0p de eindelooze baan der
wetenschap zette, de school, en ik zie nOg als in levenden
- -

ljve den meester en zijne Ondermeesters. De titelhul
ponderf'fjz:r was toen nOg nooit gebruikt:de titelhoofd deryc/lpp!was
er natuurlijk ook niet;
als ik datbedenk: dan zeg ik:
watwaren we toen nOg achterli
jk!
lk z0u Onzen meester en zi
jne ondermeesters nOg uitkunnen
teekenen. 00k hetlocaal: de banken, de wandkaarten:ja!het
bordje, dataan een groen koordje hing, naast de deur:en dat
ieder,die op zijn gemompelde geestigheid: piperdemiperde m'absenter?''verloftOt een ti
jdelijke verwijdering gekregen had,moest
Omkeeren ,zöö,dat het woord Absent: m et fraaie krulletters geschreven,zichtbaar werd.
0ok zie ik nog,- kinderen ènzer dagen !bedwingt uweverontwaardiging! - den stok,waarmeê Onze ruggen somsken-

nis maakten: of eigenljk niet den stok, maar )>la canne:''want
Onze school was een h
lFransche school.'' Daarom werd de bestramng O0k toegediend Onder begeleiding van een Franschetoespraak:en naardien in die 0ns allen bekende toespraak acht syl-

laben voorkwamen en bijiedere syllabe een slag viel,wistenwe
al vooruit: als wij de straf Ondergaan moesten:hoever die zOu
gaan. Bi
j den eersten slag zeî de meester: fpyr,bi
j den tweeden men,bi
j den derden teur,enz.,en 'tgeheelwas:h
ltourmenteur de votre m aître!'' dus: dat kwam neêr Op acht.
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Ofwi
j door die lijfstrafbeter zi
jngeworden:weetikniet.Maar,
of we er slechter door zijn geworden:weetik OOk niet.ln allen
ïevalle zOu ik nu zeggen: >la canne'' moet wegbli
jven:maar
dat somtjds voor/ een brutalen jongen een dril Om deOorengoed
kan zi
jn: is een waarheid: die alleen door Eauwe sentimentziteit en Onverstandig doctrinarisme kan worden geloochend. En
dat een lmeester'' weerloos kan staan ,in tegenwoordigheid van
'tgansche personeel, tegenover een rekel: die de Onbeschohheid

heeft:Om te zeggen: y
h
ja: geefme eens een klap! dan klaag ik
je aan !''datis eenvoudig verfoeilijk.
Wi
j leerden goed Op die school:Ofschoon:dat behoefik uniet
te zeggen, het toen gegeven Onderwijs niet de lengte en de
breedte en de diepte en de hoogte van het tegenwoordige onder-

wijs had. Maar 't komt mi
j wel eens voor,dathet daar niet
minder om was. W at zeg ik? 'tKomtmijwel eens voor:dat
de jeugd tegenwoordig veel minder leert,juist door zooveel
meer te leeren: en niet zelden onder haar schedeldak meer een
pakhuis heeft, dan wel een trafiek.
Als onze meester jarig was: hadden we een feest. En een

deel.van de feestviering bestond dan altijd in eene Franschetooneelvertooning. Met het opslaan van het tooneel werd een paar

dagen te voren Ggonnen,en hoewel daar,zooals gi
jbegrijpt,de
noodige hamerslagen bij vielen:daar Ontdekte de meester,wonderli
jk genoeg: nooit iets van. Ten minste:als de groote dag
gekomen was en hi
j zag dattooneel:dan zeî hi
j alti
jd,dat Mj
daar niets van verwacht en niets van gemerkt had. De slimsten
van 0ns vertrouwden echter in dat geval 'smans Oprechtheid

niet geheel. Maar: ja! die tooneelvoorstellingen: - ik zie ze
nèg, en ik weet Ook nOg goed:datik eens bi
j zulk eene gelegenheid niets minder was,dan Dionysius,tiran van Syracuse,

en dat hettiran-achtige:van nature mijniet genoeg eigen:mi
j
e
n
da
t
a
l
de
aa
nwe
z
i
werd bjgezet door een gehuurden baard:
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gen het ontzagli
jk mooi vonden:toen ik,ofschoon tiran zi
jnde,
diep bewogen t0t Damon en PytMas zeî:dat ik één en albewondering was voor een vriendschap:als de hunne, en niets liever

wenschte: dan in hun verbond de derde te zijn. Toen werd er
n eeseljk in de handen geklapt en een nichtje van den meester
pinkte een traan weg.
Een en ander deed mi
j goed.
Alet genoegen denk
OOk nOg aan den Omgang met mi
jne
m akkers:in die dagen?terug. Toch niet m et Onverdeeld ï0X00g
en:wi
jlik later meer dan éôn: eerst zulke frissche? aardige
*
Jongens, jammerli
jk zagOndergaan.Enweetikvan veleanderen

in 't geheelniet:waar ze gebleven en wat ze geworden zi
jn,ook dat heeft iets weemoedigs in. W at waren we vertrouweljk
samen in dien joligen jongensti
jd! W e leerden en wandelden
en speelden gemeenschappelijk;we vertelden elkaâr wederkeerig
Onze geheimen; we knoopten : elkander helpend? Ons touw en
onze biezen tOt vliegerstaarten ;we kochten: in Overleg met elkaâr, onze putters en vinken ; w e dronken ons bruin en schuim end dropwater om beurten uit dezelfde flesch? en z00m eer,

en van al die vertrouwelijkheid liep 't meeste later uit Op
niets!- M aar:neen: op niets: dat mag ik ,geloof ik,nietzegïen. Van ieder verkeer:en iedere Ontmoeting? nemen we iets

meê:

goed ofkwaad:Of beiden:

iets:watwij zonder dat

verkeer of zonder die ontmoeting niet,Of niet zôö: zouden heb-

ben gehad.Gij zoudtnietin alle Opzichten dezelfde zijn?die gij
nu zijt,als ge niet Klaas hadtgekend:maar welPiet,Ofniet
Piet,maar wel Klaas: Of geen van die twee:m aartweeanderen.

Alzoo,kameraden mijnerjeugd!al weet gijniet meer:waar ik
ben:en alweet ik niet meer,waar gij zijt:gij naamt in hoofd
en hartiets meê: de wereld in,!van mij,ik nam iets meê van
u: hoewelwij geen van allen in staat zoudenzijn:tezeggen:
Xdaar zit het en dat is het.''
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Z0O is een mensch; een zelfbewust product, maar nietbij
machte:zichzelven in zijn factoren te Ontbinden.
En als mi
jne verbeelding z0o hare terugwerkende kracht in
beweging brengt:en mi
jzOo weêr Overplaatst naar de dagen der
jeugd:dan zie ik metname den W oensdagmiddag en den Zaterdagmiddag: Omschenen van een liefelijk licht. W oensdagmiddag
en Zaterdagmiddag,ja!dan voerden wi
j metvreugde de plannetjes uit, waarvan de voorvreugd algeproefd was in de voorafgaande dagen ; dan hadden we een pleizier: - z4ö rllim en zö6
onbezorgd:als groote m enschen geen pleizier m eer kunnen heb-

ben: nu de ijsbaan,dan hetgrasveld;nu de sneeuwman :dan
de roeiboot;nu de hoepel:dan de vlieger;pleiziermetden hond,
pleizier met de vogels, pleizier met den b0k, het hatt vol
vreugd, het O0g vOl lust: den mond v01 lach, den voet v0l

sprong,

o!gelv kige jongens! En later zijt gi
j mannen,en

dan verdiept gi
ju in reglementen,en dan twistgij over formulieren, en dan loostgi
j:achter uweoorenkrabbend,depezuchten

bij hooge rekeningen:en dan kunt gij worden vervelend-deftigen
akelig-ernstig en Onuitsprekeljk saai. Maar,gelukkig,daar zijn
toch mannen: die bewijzen, dat ze, toen de Tijd kwam ,Om
hunne levenslente in stroo te pakken,behendig een stukje jeugd
van Onder zijne handen wegmoFelden en bij zich staken:waarze
nOg pleizier van hebben en waar ze nOg pleizier m eê doen.

ln een groot half uur kOn ik, uitgaande van het Ouderlijk
huis, een weiland bereiken : baiten de stad,dat nu al sedert
vele jaren niet meer te zien is:maar dat ik di
kwijls,bij alhet
andere: dat ik al noemde,in de verbeelding nOg zie.Nu is'tniet
m eer te zien, want Op dat weiland,als Op zoovele weilanden,

kwamen eenmaalbordjes te staan,waarop gelezen werd:nBouf6r#s'':en tegenwoordig is datgeheele hlterijn''een dambordvan
straten. Maar toen ik nOg een schooljongen was,was diegrond
nOg een weiland,uitgestrekt en open: grazig en frisch. H eelOp
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het achtereind: dicht aan de rivier, werd door een hoogen en

breeden stapel bouwsteenan,die jaar en dag daarstond,endoor
eenige Oude: holstammige wilgen? een lommerachtig hoekje gevormd,datvoor mi
j en evenzeer voor eenvrindje,- eengroote
aantrekkeli
jkheid:haasteen mystische en massche bekoorljkheid
had. l-lij en ik: wijbesloten:aldaar tuin-en landbouw te gaan
uitoefenen. Een tijd lang waren we iederen W oensdag- en Zaterdagmiddag daar bezig. W e zaaiden er sterkers en radi
js,we
kweekten er sierboonen en Oost-lndische kers,- in één woord,

wj tuinierden en bouwden daar met een ernst:die rîjk aan genot was: met een genot:dat verhoogd werd door zekere geheimzinnigheid< , die Op die zeer afgelegene plek Ons Omhulde;- geen

mensch wist iets van Ons bedri
jf en 0ns bezit. Bezit?zeg ik:
want Onwillekeurig beschouwden wi
j dat hoekje als behoorend
aan ons. En als Onze voorgenomen arbeid volbracht, Of onze

beschikbare ti
jd verstreken was, bergden we 0ns gereedschap in
een der holle wilgen Op: Om 'tOp een volgenden vrjen middag
daar w eêr te vinden en ons werk te hervatten. Dat ging zoo
door,één zomer? en gedurende een deel van een tweeden. Maar

toen gebeurde hetOp een dag: datwi
j:weder hetweiland Opgaande:reeds van verre bem erkten? dat de Oude steenhoop, die

alti
jd zOo trouw ons beschut had, er nietmeer stond. Beiden
te gelijk als door één schok van verbazing en schrik getroFen:
stonden we stil. Sprakeloos zagen we elkander aan. Er ging

veelin Ons 0m. Toen wij echter eenigszins bekomen waren van
de eerste Ontsteltenis, vervolgden we Onzen weg, maarmetdrukkende verwachtingen boven Op onze twee harten : en z00 kwam en we Op lde plaats des Onheils.'' Ja:des Onheils, want de

werklieden,die de steenen hadden weggehaald:hadden er blijkbaar pleizier in gehad?Ons lievelingsplekje teverwoesten:en Ons
gereedschap hadden ze 0Ok gevonden en dat 1ag stukgebroken

in dien omtrek verstrooid. Valsche kerels! Mijn vriend en ik:
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we kregen ieder een dikken traan i.
n Onze oogen ?- die'tvoortbrengsel was van gramschap en weemoed.
Ach! we kenden nOg het leven niet en we wisten nog niet,

dat het een zeer gewoon verschijnselis ia Onze wereld:dat de
eene zaensch het voorwep der vreugd en der hoop van den an*

der vernietigt, en dat wi
j zelve n0g zo0 dikwi
jls eene herhaM g
zouden moeten beleven van wat toen Ondei den titel: ))'t verloren landgoed''had kunnen worden gebracht!

lntusschen,wat ik toen waarhjk zO0 innlg,z00 van harte betrer de: dat betreur ik nu natuhrlijk volstrekt nietmeer. En
die Opmerking geeft mij weleens troost voor de toekomst:door
mij aldus te doen deA en:een mensch kan Op eenhoogerentrap
des levens z4ö zàjn,dathem Onverschillig is,wat eenmaal,Op
een lageren trap deslevens,een zeerwezenlijkbestanddeelvanzijn
geluk is geweest; laat ik dan niet te veel er tegen opzien :datik
eens zooveel zal missen , waar ik nu nog hooge waarde aan
hecht; als ik niet meer pde mensch yan de aarde''ben, zal m e

zeker dat gemis even min een gemiszijn,als thanshetgemis
van dath
lverloren landgoed''mijnerjeugd een gemis voormij is.
Een bijzonderzonaigenvriefdelijkdeelM jnerjeugd-herinnerihgen is het aandenken aan dezom er-vacanties. M enigmaalbrachtik
die door Op een doz'
p:waar weverrefamiliehadden, een dorp,
dat allerliefst gelegen was loan 'tkleinerid erke'' Om m et Orem er
te spreken. 0 !ik zie het nu weêr voor me,datkleinerivierke,

waar ik z00 dikwijls op voer en in vischte;ik zie weêr de b00men, die hier en daar er zOo Over hingen ,dat de toppen der
takken het watervlak raakten; ik zie weêrdiegrooteplatteplompbladen: die in vlottende beweging M er en daar er op schomm elden,m et heldere witte en gele bloemen er tusschen ;en ik hoor
weêr de riem slagen van de mek ers en m elksters,die al te drie,
vier uren in den rlorgen in hunne schouwen er zich Overbewoj wakker maakten methun
gen, riemslagen,die zoo vaak mi
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metrisch geluid,dat zO0 welluidend in die heerlijke stilte van
den zom erochtend vervloeide.

En dan die Oude,maar nOg krasse hit,die mijz00dikwi
jlsop
zi
jn rug heeft gehad,- O! een koning Op zi
jn troon zitlang
nietz00 heerli
jk en begeerlijk: als een jongen Op een hit en
als ik dan op dien hit!
En dan : die welvarendeboerderi
jen: waarvan al de bewoners

mij kenden, en datgeurige hooiland:waar ik dikwjls:Op mijn
m anier, meêhielp aan 't werk , en die zwarte, maar gezellige
sM dse, verzam elplaats van veel praters,vooralopZaterdag-avond?

't komt mi
j alles gedttrig n0g weêr voor den geest, en 't
brengtmij alles gedudg nOg weder 't genot van z0O eenvoudige,
m aar toch zoo bli
jde gedachten.
En nOg begrijp ik volkomen,dat,van de brieven mijnermoeder, vOl van die kleine Oplettendheden ,die alleen eene moeder

heeft, de mooiste voor mij altijd die waren,waarin ik las,
dat ik nog wel een weekje langer kOn blijven,dan eerst het
plan was geweest.
En nu , de hit is dood en de smid is dood: en al de neven

en nichten,die daar leefden,zijn dood,

allang.

Alles gaat dood!
Maar de Herinnering is de toovermacht, die het doode van

tijd tOt tijd nog eens Oproept ten leven.
Z00 schreef ik hier een en anderneêr, van watdieltooveresvan

Endor'',die Herinnering,voor mi
j Opkomendeed.Maartoenikdat
gedaan had,en hetgedrukt zag staan,beklemdemjdegedachte:
de menschen zttllen zeggen:waarom hebtgi
j dat geschreven?en
vooral: waarom hebt gi
j dat laten drllkken? W at hebben wi
j,
watheeh hetpubliek aan herinneringen uwer jeugd?
Een Oogenblik benauwde mij die vraag. Maar toch,ik heb
een antwoord.
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Mij verschafte het zeker gevoel van verademing en verkwikkinï, nu ik zO0 eens een poosje aan hetheden Ontvlood,met

zijn vermoeiende drukte, zjn knellende zorgen,zjn vervelende
twisten , en nOg eens een wandeling deed in een verleden , dat
argeloos was en zorgeloos:ongekunsteld en vri
j,ri
jk aan lusten

volvan lach,- bli
jde bloesemti
jd en zangtijd van 'tmenschelijk
leven.W elnu:Onmogeli
jk is 'tniet,dat mi
jn lezer,metmi
jmeêwandelend in zoo'n landschap der lente, voor zich èôk iets van

die verademing en verkwikking gevoelt, die mijn deeldaarbi
j
was. Onmogelijk is 't Ook niet, datlli
j bij en door de herinneringen mi
jner jeugd: Onwillekeurig zich gaat bezig houden
met de herinneringen zi
jner jeagd,- iets:wat natuurlijk zijn
genot moet verhoogen;- ja,aan mi
jn krammen en mi
jn spijkershangtMjallichtzgn scH derijtjes0p.
En als dat het gevalis,als mijn lezer,door mKn verleden
in z#n verleden gevoerd, onderdndt, dathet prettig is, z00
eens een i tgaansdag aan de ziel te geven , en de groote-men-

schen-dehigheid aieggende: zO0 n0g eens weder kind te zijn,
dan is dbt opstel, ia schrlt en in druk, gerechtvaardlgd.
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Yerlangt ge een ernstig studiestuk,
Hier diep en daar verheven.:

Dan heb ik spijt;want:wat gi
j wenscht:
Dat zal 'k niet kunnen geven.
W at 'k u wil zeggen is niet diep,
Niet hoog 0Ok van gedachten ;
Tot zoo iets had ik de aandrift niet;
X isschien ook niet de krachten.
lk spreek van poëzie noch kunst:
Yan Rubens noch van Dante;
'k Heb niets: dan een eenvoudig dicht

Op tantes en een'tante.
W at waar is van schier alle dingen ,
Dat is O0k van de ft-f6.
s waar:

Er zjn twee soorten:- booze en goede;
Een tante is lief: Of wel:ze is naar.

Een nare taùte is zi
j te noemen,
Die:als haar neefje tOthaar komt,
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Geen vreugd toont over zjn verscW ning,
Maar Om 'tbevuilde matje bromt;
Die met een Btjbeltekst vernietigt
Al,wat der jeugd genot verschaft,
En 'tscheurtje van een centimeter
Met m eters-lange preek bestraft;
Die: als somk de Oudergunst iets toestaat,

W aarin de jongen bljdschap vindt,
Straks uitroept:h
lMenschen!hOe is '
t moog'
lijk!
Gelooftme:gi
j bederfthethnd!''
Die,bj elk blijk van lust in 'tleven,
Het vonnis velt:)
y'tKomt niet te pas!''
Of 't bitter: dreigend woord doet hooren:

)
4Nou,- als die knaap mjjn jongen was,...''
W aarbij 't,natuurljk,aan hetneeje
Dan stof tOt dankb're vreugde biedt:

Dat Mj:metkalmte in 'thart:mag denken:
lGelukkg ben 'k jou jongen niet.''ZO0 schetste ik u een nare tante;
'k Zeg van een lieve nu niet veel;
Dewijl'k volstaan kan met dit ôône:
Die is precies het tegendeel.
En wat dat ltegendeel''wil zeggen ,

W at bli
jden inhoud ditbevat,
Datweetik,wi
jlik in mi
jn jonkheid
ZOo'n goede:lieve tante had.

'k Trad al dikwerf uit het Heden ,

Met zijn zorgen en zi
jn stri
jd,
Naar het nu reeds ver Verleden :

Naar mi
jns levens lenteti
jd;
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M aar 't was immer reine weelde:

Die mi
j 'tdiepst der ziele streelde,
Als ik doolde in 't land derjeugd?
W aar 'k mijn eerste spelen speelde,
En mij 'tleven mild bedeelde
M et n0g Onbedorven vreugd.
Naak ik 't ander eind van 't leven ,
Dalend van den heuvelkling:

'tLand derjeugd is toch gebleven;
't Leeft in de Herinnering.
't Ligt daar n0g ,in zonnestralen,

Met zjn ri
jk-gebloemde dalen
En zi
jn hoogten:v0lvan gloed;
'k Zie nOg steeds zi
jn rozen pralen:
'k Hoor nOg steeds zijn nachtegalen:
En zijn geur doet n)g mi
j goed.
M s nu naar die oude wegen

W eêr mijn voetzich heeftgewend,
KOm 'k zoovelen weder tegen:
Die 'k daar eenmaal heb gekend;
H ooggeschatten ? teêrbeminden ,
Vader,m oeder?broeders:vrinden ,

Groet ik en zijgroeten mij;
M aar:als 'k zoo mag wedervinden

Talvan eens mi
j goed gezinden:
Altijd is die vrouw er bi
j.

En als Op haar mi
jn 00g zich richt,
Dan zie 'k een vrouw van hoogejaren:
M aar met een goedig,lief gezicht.
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0 !'t was een lust:haar aan te staren ,

Omdatzoo'n glans van vriend'
ljkheid
Op '
t 0ud gelaat lag uitgespreid;

En schoon wij n0g maar kind'ren waren:
Herkenden wij een vromen zin
Uit datgelaat:zOo trouw en eerljk,
Omstraald van avondrood:maar,- heerli
jk!Met 'shem els m orgenrood er in.

Zi
j was zoo goed:zi
j had Ons lief;
Zi
j balsemde alle leed en grief:
Bezwoer den twist:verdreefhetlijden
En kOn zich:met 0ns meê:verbli
jden:
Alsof ze eerst tienmaalwas verjaard:
Zij had uitlang vervlogen ti
jden
Een stukje van haarjeugd bewaard.
Zi
j haatte niets:dan 'tkwaad.- Doch:neen!
Een cent? met groen er over heen,
Een kille?natte mist:en dan
De ruwe en ïure wind van 't Noortlen ,'k W eet niet,hOe vaak we dat wel hoorden :Die drie?daar had ze een afkeer van.

W ij kwelden somshet mensch daarmeê.
W elkonden wijgeen mistverwekken,
Noch uit het Noorden winden trekken :
Alaar,ziet ge? een cent m et groene vlekken,

Die was te kri
jgen;en dan deê
2én Onzer aan haar hand die raken,
Om zich: met de and'ren:te vermaken
ln d'afschuw : zo0 gewekt. M et recht

Noemtgij dit slecht. llet was OOk slecht.
Zoo konden we Ook soms Tante plagen

Met haar Oranje-min,zöö groot,
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Als ooit werd in ôôn hart gedragen ?
Als Ooit door iemands aad'ren vloot.
Ja:waarijk!als zich W illem Een
1n haar nabijheid had bewogen ?
Al had dan mist den weg Omtogen ,
En Noordewind 't plantsoen gebogen :

Zi
j ware er jings heengevlogen:
Zelfs over groene centen heen!
M aar 't was baldadige euvelmoed:

Als wij met dien Oranjegloed
Haar plaagden; zijwas veelte goed.
Eén ding slechts kwam mijvoor,datniet
Zich met die goedheid ri
jmen liet;
Dit,dat ze een winkel ingetreên :
Vaak alles voor zich Om liet halen:
Een berg van stukken en Nan stalen ,
En zonder koopen weêr verdween.
M aar 'k hoor,dat dam es in 't gem een :

Schoon bloode en schuchter naar den schijn
Op dit punterg vri
jmoedig zijn.
Doch ,wat 'k tOt heden niet vermeldde?
En waardoor Tante toch vooral
0ns boeide en Onze harten stal,
Dat was: dat ze zoo mooi vertelde.
Dat deed ze:als ze 0ns Op weg verzelde,
Of als ze,in 't stille schemeruur:

ln Onzen kring zat bi
j het vuur.
M aar: 't ïeen Ons 't meeste kOn behagen:
En dat ïebeurde Op enk'le dagen ?
W as dit:dat ze Ons naar boven bracht
En dan :vôôr 't afscheid : h
lGoeden nacht!''
V ertelde, als we op ons leger lagen.
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Somti
jds Ontsloten hetu verhalen
0ns 't schoone land der tooversprook ,
Met Oude burchten ,holle zalen ,
M et vreemde wezens,wond're talen ,
Met feeën :in een krans van stralen ,
En dFergen ,zwart van rook en smook.
Een and'
ren keer gaf ze 0ns gezichten

Te aanschouwen uit de werk'li
jkheid;
En hoog genot was 0ns bereid,
Als we ons,m et haar:naar Duitschland richtten ,
W aar Z0:0ra een reden:zeer bedroefd,
M aar die geen m elding hier behoeft,

Eenmaaleen ti
jd lang had vertoefd.
Dan toonde ze 0ns,bij 't eerstgeionker
Y an 't m orgenlicht in 't m orgendonker,
Een dorper,ruw gekleed en ruig:
En toegerust met herderstuig.

Wi
j zagen door hetdorp hem loopen ,
En bi
j zi
jn schett'rend hoorngeschal,
Dat ver weêrklonk in 't stile dal:
Ging de eene deur na de andere open:
En dan - ,met snuivend brulgeluid ,
Sprong Enks en rechts een k0e daaruit;
N0g eene,al weêr, -- een gansche drosl,

Metu ngelende klokjens Om ;
En:was er niet meer één' te min ,
Dan ging de troep de bergen in.'t Gebeurde O0k, dat,wat ze Ons verhaalde,
0ns naar het Land der palmen bracht:
En dat ze Ons in een schoonen nacht
Een lichte rei van Eng'len m aélde:
Die,als Op duivenwiek gedragen ,
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H et: h
lEere!Vrede!W elbehagen !''
Deed ri schen: wonder-zoet en -zacht;
Of, dat ze Ons Jezus deed aanschouwen:
Yol teed're min, vOl sterk vertrouwen ,
Met stralenkrans èn doornenkroon ;
Of?dat ze iets uitkoos uit de woorden ,

Die eenmaalzi
jne hoorders hoorden,Vooral van den lverloren z00n.''

0 ,als zi
j dâârvan Ons vertelde,
Zi
jn gang naar 't vreemde land vermeldde,
En hOe hi
j daar tOt armoê kwam ,
En hOe hi
j daar 'tbesluittoen nam :
0m totzi
jn vader weêr te keeren,
En hOe die vader toen zOo ras,

ln weerwil van zi
jn schaam'le kleêren?
Van verre alzag,dat /?# het was,
H em te gemoet liep: zich erbarm de?
Niet zeî:pW at hebt ge een kwaad gedaan!''

Maar:hart'lijk juichend,hem Omarmde,0 !dan is menigmaal een traan

Mi
j heim'lijk uit hetoog geslopen
En op mijn kussen afgedropen'
,
En 't plan, Om steeds op G0d te hopen,

Mi
j half-bewust door 'thart gegaan.
Op 't lest nu :als geen wederwoord
Op haar verhaal m eer werd gehoord,

Dan dacht zij:lr les slaapt;- ik ga.''
Doch als ze ging, geeuwde één haar na:
)En toen?''
Dan keerde Tante weêr
En zette n0g eens weêr zich neêr;

En zi
j vertelde n0g wat meer.
Maar eind'lijk zeî haar 't snorken aan ,

266

IETS VAN TANTES EN EENE TANTE.

Dat ze Onbelemmerd heen kOn gaan ,
A1 was 't verhaal nOg niet gedaan.'k Dacht later wel eens: 't is het beeld
Yan 't geen er eenraaal voor zal vaien
(
Ii
)i
k
l
jwat Ons 'f Leren mededeelt:

Wi
j slapen eenmaalin,wij allen;
Al is 't verhaal niet afgedaan ,

Wi
j hooren 't dan nietlanger aan.
W aarom ik nu een oud portret

Uit mi
jn geschied'nis u onthulde?
W el,wi
jl hetdenkbeeld mij vervulde:
Licht, dat 'k iets in beweging zet,
W at and'ren Oorzaak wordt Of reden,
Om hùn verleden in te treden
En ook zqo n0g eens stil te staan

Bj 't beeld van wie is heengegaan,
En daardoor,tegen stri
jd en smarten,
't Geloof te sterken : )GOd is goed;''
W ant, dat geloove wordt gevoed
Door 't denken aan de trouwe harten ,
Die ge in uw leven hebt Ontm oet.

>

>

M A A N BE SCH O U W IN G EN .

* * r *
. u *

@X
*g

.
@
*

r @
. u *

..

e

@X
*à

. *
* .
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In de Adel
phi,een bli
jspel van denLati
jnschendichterPLxuTus,

komen woorden 1)voor,waaruitmen:bi
jsamentrekking,despreuk
heeftgevormd: Duo gvzfvlfaciuntidem , novt6:fidem : als ffwd:
hetzelfde tfp6s,dan is hetniethetzelfde.Deze spree bevat eene
waarheid:die u aanstonds duideli
jk is. ZoO niet,denk danmaar
eens even aan die fabel van LA FOXTXINE, waarin een schoot-

hondje voorkomt,dat zjn meester liefkoost: en dan met teederheid wordtgestreeld, terwijlde ezel: die nu OOk zi
jn heer gaat
liefkoozen, met groot rumoer de deur wordt uitgeranseld.

Maar nu:z0O waar het is:als f'
lfh
:: hetzelfde dp6zl, dan ï.
shet

niethetzelfde,zoo waar is het Ook: als f'
lf
?:: hetzelfde ziev,dan
ï: Itetsfefhetzelfde. En dit is het, waarop ik u heden wilwijzen. Deze waarheid is het,die ik bevestigen * 1 door uwe aandacht te richten Op eenige zeer onderscheidene beschouwingen
van de maan.

W an de maan ?'' hoor ik iemand vragen; hlhé,waarom juist
Duo quum idem faciunt,
Hoc licet impune facere huic,illi non licet.
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van de maan?''

ki
jn antwoord is de wedernaag:pW aarom

niet van de maan ?'' Had ik zon gezegd, dan z0u m en weêr

kunnen zeggen:pW aarom juistvan de z0n?'' Dus, daar kan ik
mi
j niet bij Ophouden. 'tls mij eenvoudig Om een voorbeeld te
doen, en nu viel 't mi
j z00 in, dat ik daartoe de maan kon
kiezen.

Eijis dichter.Een zachte gloed van reinegeestdriftOverspreidt
zijn edelwezen,en in de diepte van zi
jn Oog zietgijziel:gelijk
gi
j hemel ziet in de diepte van 'tmeer. Hl
j is dichter. Bi
j al
wat hij aanschouwt, gevoelt h.
ij iets: en bij alwat hijgevoelt,
teekent voor hem de tooveres der phantasie hare beelden , en al

die beelden geefthi
j terug in dewondergavedertaal, dertaal,
l
i
ppen
muziek wordt.
't Is een stille, schoone
die Op zi
jne
avond. Y rede op aarde. En hoog aan den azuren hem el staat

in kalme prachtde maan. Hi
j ziett0thaar Op en hi
j zingt:
'k Min u,vriend'li
jk Lichtder nachten,
Dat zoo schoon den hem eltooit
En de in sluim /ring liggende aarde
Als m et glinst'rend gaas omplooit.
Alles,waar uw glans op neervloeit,
W ordt een zichtb/
re tooversprook :

De oude,grijs-bemoste toren
En hetlage stulpjen ook.
't M eervlak wordt, door uwe stralen,

Opengaande zilvermi
jn;
't Berkenperk een kring van geesten ,

Diein nacht-raad samenzi
jn.

Doorden bouwval,in uw schi
jnsel,
Trekken groepen van '
t verleên ;

Over 'tkerkhof,in uw schijnsel,
Zweven Quist/rende eng'len heen.-

M AA NB ESCH OU W IN G EN.
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'k Min u,vriend'
lijk licht dernachten,
Dat den herdersknaap in 't veld
En den scheep'ling op de baren

Van Gods majesteitvertelt;

Datden schildwacht,op zijn uithoek,
'tDroeve ontneemtvan 'tnacht/lijk uur
En vertroostend blikt door 't venster
Van den somb'ren kerkerm uur;

Datmij 'shemelskalmtein huisbrengt,
Toovertinten in mi
jn hof,
Vriendenschimmen in mi
jn kamer,
In mijn boezem vrede en lof.
Geefnog dikwijls vreugd me in '
tharte,
Troosten hoop bi
j angsten kruis,
Lieiijk stralend Lichtdernachten,
Sabbathslamp van '
t Vaderhuis.

Opmerker is hij en denker. De uitdrukking zijner Oogen en
de vorm van zijn neus geven u de gedachte aan scherpzinnigheid in : en de zachte: nauw merkbare lachplooi: die om de

mondhoeken speelt,is openbaring van goedhartigen humor. Hi
j
heft het trouw en Open gelaatnaar omhoog?hi
j richtzi
jn zinrijken blik op naar de maan:die statig daar voortdrjftaan den
hemel vOl stralende wonderen en vol schitterende raadsels: en

hij spreekt aldus:
Hoeveel duizend,duizend blikken

Zijn al- naar demaan gegaan!
En alevel,wie er keken,
Niemand zag nog ooit de m aan.

W ant,- hetzijze'tuitbeleefdheid,
Ofm isschien uit plaagzucht doe,
Slechts één helft,en steeds dezelfde,

Keertze aan alle kijkerstoe.
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Dus,dat eene deel zien allen,
Doch niet anders ook,dan dit;

En geen mensch weetjuistte zeggen,
W at daar nog weêr achter zit.
Afaar,zoo heeft die naaan een sprake,
Die den raad ons hooren doet:

Afensch!datgijuw oordeeluitspreekt,
Is,tot zeek/
re hoogte,goed;

Maar versmaad,bijwàthetzijn moog',
Deze wi
jsheidsvraag toch niet:
Zou 'twellichtook moog'li
jk wezen,
Datmijn oog één helftmaar ziet?-

Ei
jis een voedsterling der klassieken. ln Latium heefthi
jzi
jn
beste bekenden en in Hellas de vrienden:metwie hijhet liefst
verkeert. Eij ziet alles? uitgenomen de lastigejongens van 't
r mnasium :onder het rozenroode licht van de poëzie der antieken. De dag is gedaald: maar de lamp nOg < et op. De huishoudster zit in de schemering te knikkebollen: en de maan verlicht, op de binnenplaats:de pomp en de trapleer, waar doeken

op hangen. Hi
j ziet op tot die maan en hij spreektin zichzelven :
H elios,Selene en Eos,
K ind/
ren van Hyperion

En zi
jn gemalinne Thea:
Dageraad en M aan en Zon.

Schoon is H elios,zoo schitt'rend

Op zijn zegekar volgloed,
En ook Eos,die in 't Oosten
H em den slagboom opendoet.

Maargi
j zi
jthetschoonst,Selene!
Die in zachte en stille pracht,
Door uw tweespan voortbewogen ,
Licht schiet in den donk'ren nacht.

M A AN B ESCH OU W IN G EN.
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Eén slechts was er,en slechts éénmaal,
Die van 't spoor u brengen kon ,
En u trok naar lager sferen ,'t W as de schoone Endymion.
M aar te voren,en daarna ook,

Bleeftgijimmerin uw baan;
U mijn groet,mijn lied van hulde!
Nachtgodesse!neem het aan!-

Hi
j is een zwaarmoedige. Die iets goed dndt,verveelthem ;
die iets mooi noemt: verstoorthem. Die vrooli
jk rondblikten
helder lacht: komt hem voor aan waanzin te li
jden. lIijheeft
aanm erkng, morrend en wrokkend, op alles, wat de m enschen

maken; ook Op alles,wat G0d heeft gemaakt. Zjn oOg is d0f,
zi
jn huid is geel,zijn gal is zwart. Op een avond ishi
j Onderweg met een kennis: en hi
j kan 't nietlaten OOk de maan te
bebronlnaen,en spreekt:
Hoe ze daar wat moois in vinden ,
In die m aan ,zoo breed en plat,

Diezoo dom en zielloosje aanziet,'t Is een zaak ,die ik niet vat.
W ie bezong er ooit een ouwel,
Of een niet recht garen koek?
En ze wenschen ,dat ik schoonheid

In die bleeke maanschijfzoek!
't Is een nare,zure tronie,
In een strak eentonig rond;
Izegrimm ig,waterzuchtig,
Klierig,wit,en ongezond.

Alsje eens hadteen vrouw ofdochter
M et zoo'n facie als de maan ,

Zou 'tnietzijn om van te grillen,
Of om hard er op te slaan?
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Maanziek is de m an te noem en,

Die in ernstzijn lied'ren dicht
Op zoo'n platgetrapten deegklomp,
Zoo'n verongelukt gezicht.-

Ei
j is een Onnoozele. Dat O0g zonder uitdrlzkhng:datgelaat
zonder zin ,die Openstaande m ond en die gele haren ,die er uit-

zien Of ze in een lijnbaan vervaardigd zi
jn, alles te zamen
roept u tOe: 't is een botterik. Datis hj. Nu:zoo iemand
zietalleen in physieken zin;hi
j ziet met zijn Oogen:maarzonder
gedachte; Mj ziet zooals eene koe ziet?het verschijnsel bemerkende, m aar van den Ondergrond daarvan in het minst niets

vermoedend. Hoortzi
jn Oordeel ovcr de maan:
Geurt vroeg m e:als 'k eens een keus most doen ,
Ofik dan zon ofm oan zou kiezen.
Ik zei:dan m ost de zon m oar weg;
Da'sm inder,dan de moan verliezen.
Toe lachte Geurt. M oar 'k weet toch best,
W oarum ik zoo mien keuze nög richt:

Omdathetdonker isbijnacht;
M oar overdag . . . dan is het toch licht.

Hi
j is nOg kind: - Oud genoeg,Om over de verschi
jnselen
der schepping te denken, maar te jong, om er 't ware van te
weten. Uit dit een en ander Ontstaat die ten deele zo0 naieve,

ten deele zo0 phantastische wijsgeerigheid?waarvan de kinderwereld meige proeve 0ns geeft: die ons?groote menschen ,doet

lachen; - Ofschoon de theorieën van ons: groe menschen ,in

vele gevG en nietheelveelwijzer zjn. Hj ziternsig denkend
naar de maan te ki
jken en overlegt aldus:
Vader zegt:de m aan wordt minder,
Tot ze heel is weggegaan ;
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M aar da's niks;na niet veel dagen
K omt er weêr een nieuwe maan.

W aar de nieuwe maan vandaan kom t,
Alsdie ouwe niet meer straalt,

Ja,da'smoeielijk te zeggen;
En dat is m e ook nooit verhaald.
En zoo kan ik ook som s denken ,
Als ik daar de m aan zoo zie:
Aldie vroegere,ouwe manen ,

W aar zijn die? W aar bli
jven die?
Jan,deknecht,zegt:die zijn nergens,
W ant die hebben uitgebrand.

Kris,demeid,zegt:neen,die schi
jnen
Nou weer in een ander land.
Nu,dan heeft het volk daar vroeger
Zeker eens iets kwaads gedaan ,
Dat het zoo zich m oet behelpen,

Altijd metzoo'n ouwe maan.
Neen! ik denk voor 't naast:die m anen ,

Diealzoo zijn weggeraakt,
H eeft de lieve H eer versneden
En er sterren van gemaakt.

Hi
j is realist. Alles ziethijzooals hetis,en alles noemthij
precies wat het is. Daarom noemt hij een dichter een gek.
W ant, zegt hij,de dichtersnoemen alles anders dan 't is. De
z0n noemen ze een vorstin en de sterren noemen ze hanglampen. Ze spreken van lippen van koraal en van haarlokken van

goud. Ze zeggen,dat de windjes iemand kussen en datdeweilanden lachen. Ze noemen jufrouwen engelen en rijksdaalders
noemen ze slijk. Onzin! Hij houdt nietvan Onzin?en daarom
Ook niet van verzenmakers. lntusschen: toen hij eens in een
gezelschap was:waar men t0ttijdverdrijfimproviseerde en ieder
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op zijn beurt iets in rijm op de maan moestzeggen,k0n hij
zich niet onttrekken.Hi
j verzaakte zich zelven,want hij maakte
een vers. Toch verzaakte hàj zichzelven nietgeheel,wanthet
was een zeer realistisch vers. Dit was't:
W anneer ik u zoo rond en glanzig daar zie staan,

Dan denk ik weleens:maan!watzijtgi
j toch een maan!-

Hj is beschonken. En een beschonkene is regelrecht een tegenvoeter van den realist. W anthi
j ziet allés anders,dan 'tis.
W at stilstaat, heeft voor hem een draaiendb beweging, en de

vormen der dingen vervormen zich z0oin zi
jn oog,dathi
jmenigmaal niet m eer weet, welken naam er aan te geven.

Kijk,Pietl''zegtdronken Kees,,,daar zie 'k de zon alstaan.'?

De zon?''is 't wederwoord ,,,
loop ,kerel!'t is de m aan.''
En a1s het vriendenpaar daardoor in twist geraakt,

Passeertereen,die ook zijn zeilheeftnatgemaakt.
Vriend!''roepen nu de twee,,,wat is dat? m aan of zon?''

En 'tantwoord is:,,ik wou,datik 'tjezeggen kon;

Maar,a1s 'k mi
jn meening zei,dan washetlichtabuis:
W ant 'k ben hier niet bekend,ik hoor in H aarlem t'
huis.''

Hij is beoefenaar der wetenschap. En de wetenschap is voor
hem de wiskunde:met de naastverwante vakken. Zi
jn geheele
voorkomen heeft iets rechtlijnigs, en zi
jne zielschi
jnt gemaakt
van een duimstok. Nooit bezingt hj iets:maar alti
jd beschrijft
hj; nooit bewondert hij iets: maar altijd meet hj.Hem is de
schepping een schoolbord: m et groote somm en er Op ;heelhet

leven een telraam ,en alle poëzie geljk nul. En evel,door een
wonderli
jke inconsequentie behekst,maakte hi
j een vers:en wel
op de maan. Hier is het:

Een en vijftig duizend mi
jlen,
En achthonderd nogerbij,-
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In ditci
jfer hebtgijd'afstand
Van de maan totu - en mij.
W elvierhonderd m alen dichter

Dan de zon,staat zijbij deaard;
En in zwaarte is onze wereld
Acht en tachtig lnanen waartl.

De aarde is zevenmalen sterker
In haar trekkracht,dan de m aan ;

En in d'
aardbol,naarzijn inhoud,
Zouden vi
jftig manen gaan.
Zeven dagen bijdetwintig,
M et acht uren nog vermeêrd,

Zi
jn de ti
jd,waarin haar kringloop
Tot het punt van uitgang keert.

Ki
jk ik op bijheld'ren avond
Naar den kring der volle maan,
'k Zie dan in haar blanke rondte

Duid'li
jk aldie cijfersstaan.

Hij is verliefd. Hijis naar. W ant haar vader lis er tegen-''
Niet: dat hijnaar is:maar wel:dat hij zijn dochter van liefde
spreekt. Hij is bleek.W at zOu zoo iemand Ook anders kunnen
wezen,dan bleek ? En Over die aandoenlijke bleekheid speelt
zoo iets:dat m en, a1s 't niet te koë ehuisachtig klonk: - h
lhalf
en half''z0u willen noemen ;iefs van een glimlach, die zoet is,

en iets van een grimlach:die bitter is. Hijzit alleen:metde
hand onder 't hoofd. Het is avond.Hij denkt aan ll
haar''.Vo1komen natuurlijk. En nu ziet hij naar de maan en spreektzijn
gevoel ltit in deze Ontboezeming :
W reede scheiding!Ik te Naarden

En mijn Laura aan de Zaan.
Maar - gedachte vol vertroosting;
Daar en hier - dezelfde maan.
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W athetnijdig lotonsafnam ,
Toch de maan gelukkig niet.
Ach !wanneer we die niet hadden ,
Dieper nog ging ons verdriet.
'k H eb m et Laura afgesproken :
M orgenavond ,klokke tien ,

Moetge uw blik naar '
t maantjen richten;
Ik zalook naar 'tmaantjen zien.
Mocht 'k een wonderdoener wezen!
'k M aakte een spiegelvan die maan :

'k Zou dan,naar den hemelki
jkend,
Laura aan de Zaan zien staan.

Doch dat kan niet.Nu,hetzijzoo,
Als m aar eens,na droefgemis,
V an een weerzien ,zoet en zalig,
Ons 't genot beschoren is.

O !dan ijlik metmijn engel
Naar de dichte lindenlaan ,
W aar geen blik ons kan begluren,
Dan de trouwe blik der m aan.
En die maakt twee silhouetten,

Een van mi
j en een van haar,Zachte en lieve schaduwschetsen,
Van een in-gelukkig paar.

k voer nu m aar geen nieuwe maanbeschouwers m eer 0p.Die
achtereenvolgens ons voor oogen waren :hebben al voldoende de

stelling: waarmeê ik aanving:bewezen:al8 ffz'd: hetzelfde zlp,
dan 1 het niethetzelfde. Nieuw is deze opmerking niet; 'tis
volstrekt geen Ontdekking. Maar merkwaardig blijh het,dat de
beschouwing van hetzelfde voorwerp zoozeer verschillen kan en

zoozeerverschillend kan werken.Hier bli
jftde geestervolkomen
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leêg bij en plat, en daar ri
jzen er phantasiebeelden ltitOp:
liefeli
jk Of stout: die a1s dissolving wlv7: verrassend in elkander
vervloeien. llier wordt er een wrevelige trek door om delippen
gebracht: en daar een goedhadige glimlach op 't wezen geteekend. Hier komt er niets dan een kale en ki
lle becijfering uit
vool.
t,en daar wordt er een gevoeligheid en een aandoening door

gewekt:waarbijmen zeggen zOu:dat zaluitloopen op barstenOf
sm elten. En z0O voorts.- En hOe komt dat? Doordien de beschouwers zelve zo0 verschillend zijn. ZOO is 't in betrekking
tOt de maan , maar zoo is het in betrekking t0t alles,tOt de
gansche wereld, en tOt al het leven en streven :dat die wereld
doorw@elt.
En wat zullen wij nu met die opm erking doen ?

W ij willen zOo dikwijls de wereld anders hebben:dan zj is.
Niet geheel Onbegrijpelijk. Maar welvreemd,datwe zOoweinig
-

gebnlik maken van deze gedachte: de wereld zal reeds anders

wezen, zoodra gi
j zelfmaar anders zijt. W at toch is onze wereldbeschouwing? 't ls het Overtrekken van de buitenwereld
m et onze eigene binnenwereld. Alzoo:naar 't geen de binnenwereld is:gaat voor Ons de buitenwereld er uitzien. Laten we
dus door de gemaakte Opmerking hiertoe kom en ,dat we voor
alle dingen naar iedere verandering streven, die eigen wezen

wi
jzer en beter zalmaken.
'tHangtafvan '
tgeen gijzijt,watu de wereld is:
Ze is voor 't omneveld brein onklaar en ongewis;
Voor '
t koud en droog verstand is alles m aat en tal,

Terwijleen hoog're geest er geestin vinden zal;
Ze isvoor 'tbli
jmoedig hartvervuld van lieiijk licht,
Maarvoorwie zuur is,zelf,zetzijeen zuur gezicht;
Hoe meergi
jweeten kent,hoe ri
jkergi
jhaarziet;
H oe reiner 't hartu is,hoe meer genot ze u biedt.

D E LIEFD E IN W O R ST ELIN G
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DE LIEFDE IN W OR STELIN G
M ET D E N H A A T .
HEluxxEluxg uIT HET OORLOGSJAAR 1870.1)
Na 'tboos en bloedig treFen bi
j Beaumont
W erd van het veld een tal van zwaargewonden,
Z0o goed als 't kon , naar Brussel heengevoerd:
W aar allen saâm de hulp der liefde vonden.

qhveehonderd li
jders waren toen bjéén.
Maar met die schaar,uitFrankri
jk opgekomen:
W as één soldaat:- Of 'tbijvergissing waar':Uit Di tschlands heir van 't slagveld meêgenom en.

De Duitscher stierf. - Reeds droeg de baar de kist;
En toen men 't kleed van rouw er Over spreidde,
Yertoonde zich het rpptf: kruis: - 't symbool
Der liefde: dat zoovelen troost bereidde.

1) Medegedeeld door Dr.Herbst, Duitsch predikantte Brussel. Zie
Kirchlicher Anzeiger der Evangelhchen Gemeindezv D'
a8seldorh 10Oct.1875.
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M aar - nu de drom ,die Op 't barakkenplein

Gereed stond 't lijk naar 't doodenveld te volgen,
Ontdekte,dat die doode een vijand was,
Klonk scMmp en smaad, verbitterd en verbolgen.
't Gestreng bevel sloot we1 de lippen saâm
En deed op 't lest de schaar zich voortbewegen,
M aar haat en wrok vlamde in de blikken voort;
De voet ging meê,doch 't harte vloekte er tegen.
Z00 komt de stoet Op 't somber kerkhof aan;

De lijkbaar staat;hetkleed wordt Opgeheven:
De kist getild: en straks is in de groef
Den vreemdeling een plaats van rust gegeven.
De leeraar,- van den doode een volksgenoot,W iens Oogen zacht van zonnewarmte gloren,

Terwi
jl de sneeuw hem kruin en slapen dekt,
Doetnu bi
j'tgraf:in 'tFransch:deez'toespraA hooren:

Mi
jn vrienden!- rrienden wi1'k u heeten,
W ant deernis voel ik m et de smart
Zoowel van 't Franschl: als 't Duitsche hart,'

Mijn vrienden:'
k denk:gijzult welweten,
Dat we in mi
jn land het doodenveld
Gewoon zjn rrede-hof te noemen;
0Ok m ag ik :er m e er Op beroemen,

Dat GOd mi
j heeft in dienstgesteld
Eens Konings,in wiens eed'le borst

Nooithaat ofni
jd ofwraakzuchtwoonde,
Maar die zachtm oedig zich betoonde
En goed voor elk; een vredevorst.

Hoort dan van mj een woord vltn vrede,

DE LIEFDE IN W ORSTELING MET DEN HAAT.

V ant zulk een woord voegt in mijn mond;
'tPastaan mijn roeping en 'tpast mede
Bij deze plek,Op dezen grond.
Die hier zjn laatsten slaap zal slapen :
Hj was soldaat, soldaat,als gij;
GK voerdet voor '
uw land het wapen,
En voor zKn vaderland streed hjj.
-

W at dunkt ulieden ? hFas dat zonde?

Verdienthi
j dâârom schimp en smaad?
Geeft dàt u recht tOt hoon Of haat? Een Fransche kogel bracht de wonde:

W aaraan hij stierf:hem toe. Dat schot
Doetzi
jne gade als weduw klagen:
Zijn kroost alvroeg het rouwkleed dragen:-llu is 't genoeg, zeg ik: -- -- zegt GOd!
Nu is 'tg0n00g met wrok en veete;

Het OFer viel;de haatzi
j stil!
Daar staat een kruis;uw 'hart vergete
Niet Christus' geest en 'sYaders wil.
O0k 'f rpp#: kruis spreekt van erbarmen ?

En 'tzwarte kruis voegt dit er bij:
lEens za1 de Dood O0k u omarmen ;
Zorgt, dat u vrede in '
t harte zij!''
Xaar weet, dat vrede niet zal wonen
111 't hart?dat wrok en wrake voedt;
Yerzoening willen? liefde toonen :
Dat?dat geeft vrede: dat is goed.
0 !laat het Kruis u liefde leeren:
En wilt den strjder niet onteeren,

Die naar zijn plicht zich heeft geweerd;
Mij dunkt:dat,wie hèm wilvereeren?
Daardoor zichzelven 't meest vereert.
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W ie uwer wil nu Christen wezen ?

W ie uwer legtzijn haat nu af?
W ie is geen vi
jand meer van dezen?
W ie * 1hem eeren in zijn graf? Een Oogenb;k van stnte. -- Alaar daarna

Trad uât de schaar een kdjger:<ep bewogen:
Alet grauwen baard:thans door een traan besproeid:
Die sti Ontwelde aan de anders dreigende Oogen.

Hi
j nam de schop den graver uit de hand
En stortte een worp op 'sdooden laatste woning;
Z0o deed een tweede 00k ;toen een derde; en meer;
En elk ,op 't lest, deed m eê aan de eerbetooning.
Des lleeren geest had zachtkens,maar rzet kracht:
Elk hart geroerd:daar: op dien doodenakker;
En -- waar de geest des lleeren 't harte raakt,
Daar ruischt de vreê:daar wordt de Eefde wakker.

TOt liefde had het zwijgend kruis gemaand,
Yerzoenend meê zich 'tzwi
jgend grafdoenhooren;
De Liefde had geworsteld m et den Haat,- - Goddank !de kamp was door den Haat verloren.
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B U 1T E N.
Biten!- 0 ,'
tis heerli
jk buiten!In het stil en land'li
jk Oord:
W aar hetstadsgejoelniet doordringt:
W ordt de voetstap Gods gehoord.
ledere akker is een teeken:
Dat Gods zorg de naenschheid voedt;
leder weideveld Nerkondigt,

DatZi
jn hand ook 't dier behoedt;
led're wolk spreekt van een goedheid,
Die èn vrom e èn zondaar drenkt;

Ied're veldbloem fluistertlief'
ljk:
Dat Hi
j Ook aan 't kleinste denkt;
led're dauwdrop is een spiegel:
W aar 't Opmerkzaam oog in ziet:
Dat zich hemelvreugd kan m engen
ln de tranen van 't verdriet;

led'
re vlinderjuichtvan leven:
Door Gods almacht ingericht
Zf
5(
5: dat kruipen wordt tOt zweven ,
Zweven in het zonnelicht;
led're leeuwrik,die daar zingend
Naar de blauwe hoogte vaart:
Lokt de ziel: Om GOd te loven:
19
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Yerre boven 't stof der aard;
Iedere eiber,die daar kleppert
En naar zwoeler luchtstreek trekt,
Is een bode Gods, die hope
Op een beet're wereld wekt;
Ied're ster,die staat te tint'len
Aan d'azuren hemeltrans:
Is als een geopend venster
Yan het Yaderhais v0l glans.

Buiten!- 0 ,'tis heerljk buiten !Buiten is Ons harte blij,
W ant daar gaat Op alle wegen

G0d Ons rakelings voorbij.

O P D E N B E R G.
Op den berg is de dampkring zoo :jn en zo0 rein,
En z00 r<m en zOo vrijis 't gezicht;
En wat Onder is,toont zich zOo nietig en klein,
Als van dââr zich (1e blik er op richt.

Maar daarboven is 'tgrootsch ; daar Ontmoet ge eene m acht,
Die u beurflings verheft en beklemt,Een geweldige, en toch een zO0 rustige H acht,
Die van zelf t0t aanbidden u stemt.

't Is een tempel:daarboven:zo0 aan> jpend stil;
En: wat bergkpnin en kloof u vertelt,
Brengt in 't diepst van den boezem een zalig getril,

W aar een zachtIlallelujah uitwelt.

KLEINIGHEDEN.
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Ja! Op 't bergvlak : zOo hoog en zOO schoon en zO0 stout,

Smaakt ge een heerlijk en heilig genotq- Daar Omlaag wordt gedanst rondom kalv'ren van goud,
Daar omhoog wordt gesproken met God.

BIJ EEN E RUïNE IN EEN W OUD.
Eens stond daar een burchtslot,zOO statig en stout,
ZO0 sterk en zO0 machtig van bouw ;
Toen klonk van de Ridders daar beker en zwaard
En 't zangspel der M aagd Of der Vrouw.
Thans is het er leêg en verlaten en doodsch,
Verbrokkeld is slotmuur en poort;
't Gepiep van de vleermuis: 't gesteun van den uil:
Is al:w at er nu w ordt gehoord.

M aar 't woud Om de ruïne is nOg even z00 schoon,

Als 'twas om dien burcht in zi
jn pracht:W at menschenhand sticht: - hOe verheven,- vergaat;
W at GOd maakt:heeft duurzamer kracht.

W el zinkt O0k elk deelvan het scheppingswerk Gods

Op zjjn beurt:als bouwval:ter neêr,
M aar,wat daar vervalt en veroudert en stee ,

Verjeugdigt het andere weêr.
De schepping bouwt telkens zich zelve weêr op,
Uit eigen rum en en stof;

ZOo brengtzi
j:hOe Oud OOk:steeds jeugdig van kracht,
H eur Maker hare oFers van lof.
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De burcht slaakt een zucht, die beteekent: Geœeest/

Hetwoud zingt een lied op hetZ#ny

De Tijd spreekt,aitGodsnaam,derscheppingtoe:BWf.
'
Maar zegttOt ôns bouwwerk: Verdwnn/

E E N A V O N D L IE D .
De dag is aan 't dalen
En de avondlucht saist;
De sterren gaan stralen ,
't Gebladerte ruischt;
De m aan,in haar prachtkleed,
Treedt uit op heur baan
En ziet uit de wolken
H et menschenland aan;
't Gezang van den schipper,

Die 'thaventje vond:
Zweeft over het meervlak
W ellidend in 't rond;
H et vogelken Gaddert
Naar 't nest? dat hem wacht;

De moeder kust teeder
Haar kind goeden nacht; -

En diep in mjn harte
Is 't vredig en kalm ;

In slaap valt lnijn smarte,
Omhoog gaat mi
jn psalm.

Uitgaven van D . B . CENTE1', Amsterdam :

Sprokkelhout .
&osliiet1can bottorkllllio dgBzouorliooll.
~dd
BIJEENGEBRACHT DOOR

Dr . E . LATJRILLARD .

Met drie Platen .
Prij s : f 2,90 ; in praehtb and f 3,50 .
is de titel, dien ik koos .
Wat bier bijeengebracht is, heeft, vroeger en later, deel uitgemaakt van den ouden, breedgetakten boom der geschiedenis van
ons geslacht, - in zijn denken en ởanen, in zijn dichten en praten, in zijn peinzen en schertsen, in zijn vreezen en hopen . -- Ik
ởandelde en ik zag takjes op den grond liggen of tởijgjes mij voor
de voeten ởaaien ; ik sprokkelde ze op en nam ze mee .
Van sprokkelhout kan immers nog licht en ởarmte in huffs komen ?
Dat blijke!"
„SPROKKELHOUT

(Uit de voorrede.)

Vlechtrk ởeut iverscheiden Kur
lee~ .
TWINTIG VOORDRACHTEN
VAN
nR R I Q(IRII I ARn
I n h o u d : Een bezoek in het Museum Wiertz . - Het rijm . Het slapen . - Hofnarren . - De spin . - BrieVen . - Persoonsnamen . - Het droomen . - Klokken. - De zởaan . - Mijne boekerij .
- Woorden, afkomstig uit verouclerde toestanden . - Kleuren . Zout . - De muzieknooten, - Diernamen. -- De schoen . - Spotnamen . - De hoed . - Het lachen .
Tởeede druk .
Prijs : f 1,90 ; in prachtband f 2,60 .
„Dr . E. LAURILLARD is een aardige causeur" . of, om een Hollandsch ởoord to noemen, een prettige prater, een kunst, die Hollanders over 't geheel niet best verstaan ; in den regel schrijven zij
to deftig, to houterig, to fraai . Reden to meer om er zich over to
verheugen, dat LAURILLARD ettelijke van zijne „lezingen" heeft uitgegeven onder den titel : Vlechtởerk uit uerscheiden kleuren . Zulke lezingen zijn amusant en zij ởorden voor de geheele ởereld als't ởare
gehouden . Wig zouden ze tevens ởillen aanbevelen tot navolging
om ởat van houterigheid bevrijd to ởorden, indien het talent van
LAURILLARD niet iets geheel persoonlijks ởas en er vrees kon bestaan,
dat men niet slaagde en een mal figuur maakte . De Uitgever spaarde
geen kosten ; hiJ liet een band beởerken met 20 medaljons, ởaarvan elk het onderởerp der voordracht ởeergeeft . De uitvinding is
ởaarschijnlijk afkomstig van den Schrijver ; 't ởas een gelukkige
inval, ởant het boek ziet er nu van buiten haast even aardig uit
als van binnen."
(Het Vaderland.)
„Onder den titel van : Vlechtởerk uit uerscheiden kleuren, verschenen
Tởintig Voordrachten van Dr . E . LAURILLARD . Zonder tởijfel eene
hoogst ởelkome gave aan zoo heel velen, als de komst van den
Heer LAURILLARD met vreugde begroeten, ởanneer hij een zijner
luimige en geestige voordrachten zou houden met zijn beởonderensởaardig talent en stalen memorie . Er valt niet aan to tởijfelen,
of een tai van hoorders zal gretig de gelegenheid aangrijpen, om het
gehoorde nog eens to lezen en - hij dat lezen to lachen, ja zeker,
maar toch op menige bladzijde ernstig tot zich zelven in to keeren,
of een hoogst ởeldadigen indruk to ontvangen."
(Kerkelajke Courant .)

IDe

even Hoodonden .
ZEVEN VOORDRACHTEN VAN
DR .

E. LAURILLARD .
Derde

d ru k .

I n h o u d : Hoogmoed . - Gramschap . - Nijd . - Luiheid. Gierigheid . - Gulzigheid. - Onkuischheid.

Prijs :

f 1,- ;

13i

1

gebonden

f

1,50 .

1 J(

Opgave en toelichting van Spreuken in de
Volkstaal, aan den Bijbel ontleend .
Met den Gouden Eerepenning bekroond door de Holl . Maatschappij van
Fraaie Kunsten en WetenschaDDen .

Prijs :

f

0,75 ; gebonden

f 1,- .

UIT DE CEL

SCHETSEN EN BEELDEN UIT DE GEVANGENIS
r~~nu
I n h o u d : Een ởaar ởoord. Wat het zởaarst drukt . Een dicht ii ar
ontsloten. Een moordenaar . Kan ik er
ởel door? Raadselachtig
In de eenzaamheid met zijn tởeeen . Een moddervlek . Alleen staan
Als uở kind niet bij u kan . Versierde ởanden . Avontuurlijkheid
Onverbroken haat . Vooruitgegaan. Scherpe tegenstelling . Gemeen
schap en afzondering . Vrijheid . Tởeede huởelijk . Een onvruchtbaa
bezoek . Willen meedoen . Nog niet kunstig genoeg . Gevallen bloesem
Een dikhuidig geởeten . S,j ouởerman . Zelfverachting . Zonderlin gi
samenloop. Tởaalf ambachten, dertien ongelukken . Balideloosheid
Moest hij niet vallen? Het akeligste van de armoede . Een kleeding
stuk dat niet verởarmde . Wel vrijmoedig . Jets over de vrouở . Eer
schreeuởbui . Wat een ởoord kan doen . De drank . Dieventaal . Arg
listi heid. Wie is de beste? Droevige noodzakelijkheid . Onthouding
Gepijnigd maar behouden. Een blik op de Gevan enis .
flog

Prijs : in prachtband f 2,25 .

ETKE L K'UJ[D
EEN BUNDEL RIJMEN VAN

Dr.

E.

LAURILLARD

Prijs : f 0,90 ; gebonden f 1,25 .
„Wij vinden hier een verzameling van kleinigheden, die een schat
van fin vernuft en diepen ernst bevatten ."
(Kerkelijke Courant.)

Dr . K. L AURILLARD's GEDICThJTEN
Levens Ernst en Kluchten f 1,90,
Bloemen en Knoppen . . . . - 1,90,
Ernst en Los . TWeede druk. - 1,50,

in prachtband
,,

f

2,60 .

- 2,60.

.'s

Gebonden
- 1,80 .
De in deze Bundels voorkomende Gedichten, o . a . : De taal

der
schelp, Vlas, De oude tasch van den Postbode, De Sterren, Zoo vreemd
en toch zoo helder droomen, Mijmering eener ởijsgeerige Porster, Een
Kruidenier in nood, Een spreker, die maar niet uit de ởar kởam, Een
huiselijic tooneeltje, 't Is erg met de meiden, Een vers, dat als een nachtkaars uitgaat,

zijn uitstekend geschikt om voorgedragen to ởorden .

FIGUREN EN TONEN .
PLATEN MET BIJSCHRIFTEN,
VERZAMELD DOOR

Dr. E. LAURILLARD.

I n h o u d : Mr . J . E . BANCK, Loofhutten in den vreemde . S . J.
VAN DEN BERGH, Plagen . H. BINGER, „Couche" 1 G . H . J . ELLIOT
BOSWEL, Drie tegen een . J . BRESTER AZ ., De Sneeuởstorm . Mr . Is .
DA COSTA, Ecce homo. J . M. E . DERCKSEN, Een liedeke van gladijs .
I . CHR . GEWIN, Zomeravond . J. TER Gouở, Hollandsche Sestine .
J . P. HA SEBROEK, In den avond . D . F . VAN HEYST, Het Lied van de
Lente . W. J . HOFDIJK, Aan het lijntjen. J . J . L . TEN KATE, Petrus
en Johannes bij 't graf des Heeren . Dr, E . LAURILLARD, Eenzaam
op de kale heide . Mr . J. VAN LENNEP, Rust . P . LOUWERSE, Een volgend jaar misschien . C L. LuTKEBUHL Jr ., In gedachten. A . F. J .
REIGER, In de koiu . A. L . DE ROP, 0 zoetste leeftijd. J . A. ALB . THIJM,
Sonnet . P. VAN DER VEEN, De Invalide . W . MARTEN WESTERMAN,
Een proeftocht . C . G . WITHUYS, De kranke . W . J . VAN ZEGGELEN,
Wee den ởolf in slecht erucht .

In Praehtband, Verguld op snee, f 4,90 .

