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EEN WOORD VOURAFI

T

Tat

we zien en hooren in 't levee, en dus ook wat we

gevoelen en denken, is somtijds hoog ernstig en somtijds
zeer kluehtig . En niet zelden is datgene, wat ons een ernstige
plooi in 't gelaat brengt, slechts door een flauwe en vlottende
grenslijn gescheiden van datgene, wat ons dringt tot een
lack. Eene afspiegeling van het een, zoowel, als van 't antler,
geven deze Dichten en Rumen .
Mogen ze, ieder op zij ne wijze, iets goeds doers! Dat kan .
In een en 't zelfde landschap zingt de leeuwerik zij n verheilenden tang en fluit de spotvogel zijne potsige toners . En
de wandelaar, die ze hoort, heeft van beiden genot,

ver-

schillend genot, -- maar genot toch van beiden .
Zoo iets worde bij de lezing van deze Dichten en Rvjmen
ervaren . Dan is een wensch van den Schrij ver vervuld .
E. L.
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EEN ZOMERZONDAGMIDDAG .

I.
en dag vol zomerpracht is deze dag des Heeren ;
Een zoete zomergeur doortrekt de refine lucht ;
Een plechtig-zacht gesuis trilt lispend tusschen 't loover,
't Is of 't geboomte bidt en sours van heimwee zucht .
De middagkerk is uit . Do dorpers, die er zaten,
Zijn, enkel of gepaard, naar hoeve of huffs gegaan ;
En de oude koster Geurt heeft met den zwaren sleutel
Het breed-vertakte slot der kerkdeur dichtgedaan .
Kent gij die ure, op 't land?

Niet waar ? de Sabbathsruste,

Zoo vredig en zoo kalm, die heel den dag omzweeft,
Heeft dan haar diepste tint, krijgt clan

.. ,
jets

ja, jets eigens,

Zoo jets, waarvoor de taal nog 't ware woord niet heeft .
Doodstil is 't, maar niet doodsch ; vol ernst, maar vriend'lijk tevens ;
Weemoedig, maar niet droef, neen, lustig, maar toch loom ;

Gezellig en toch leeg ; geheim en toch zoo open ;
't Is zwijgen, maar toch spraak ; 't is waken, maar toch droom .

4

Maar wacht een wijle nog en

daze stilte is over ;

Dit tooverwaas verdwijnt, deez' wond're Broom is uit ;
Beweging komt wear op ; gij hoort wear treden klinken,
En van de menschenstem verneemt gij weer 't geluid .

I1.
Onder di en eik daar,
Midden op 't dorpsplein,

5

Vloeide al een groepjen
Kind'ren bijeen .
En hunne klanken
Uiten zoo fielder
D' inhoud des harten
Blijdschap alleen.

Zie, hoe ze stoeien,
Meisjes en knapen,
A rglooze bende,
Lustige schaar !
Zie, hoe ze spelen
„Kruup•d eur en sluup •d eur,"
Rollend en buit'lend
Over elkaar.

Tintelende oogen,
Blozende wangen,
Vroolijk geschater,
Stemmen als glas ;
Dartele sprongen,
Guitige streken,
Vreugd, of heel 't levee
Zomerpret was .

Vroeg're geslachten
Speelden daar ook zoo,
Rens spelen laat'ren
Daar, zoo als zij ;

6

Want, wat verand're,
Dit, Goddank ! hlijft toch
Kind'ren zijn kind'ren,
Lustig en blij,

En daar ginder, zijlings af,
Harmen met Marijken,
Die op 't dichtbelommerd pad,
't Spiedend oog ontwijkeu,
En elkaar zoo teer en trouw
In de kijkers kijken .
Langzaam wand'len ze, arm in arm,
Onbeslist van schreden,
In een druk gesprek verdiept,
Vol van zoetigheden,
Dwepend met het schoon verschiet,
Dat ze tegentreden
Als hun names in de kerk
Worden afgelezen ;
Als de lange bruidsstoet rijdt
In de mooie sjeezen ;
Als ze krijgen eigen hof,
Pat ml heerlijk wezen !
Zoo gaan beider droomen voort,
Zonder tusschenpoozen ;

En de blijde vrijer ziet,
Als, bij 't koutend kozen,

De ooievaar zijn vleug'len kiept,
't Deerntjen schuchter blozen .

8

Iv .
Jochem, van zijn knaap verzeld,
Richt zijn gang naar 't bloeiend veld,
Waar het gouden oliezaad
Naast de zilv'ren boekweit staat .

Dankbaar-vroolijk ziet hij aan,
Wat door God daar is gedaan,
Wonderkroon van 's Heeren macht
Op het werk, door hem volbracht .
„Zie, mijn jongen !" spreekt hij blij,
,,'t Ploegen, 't zaaien was voor mij,

9

Maar ik was het niet, die zon,
Dauw en regen geven kon ."
„Toen ik heenging, bleef de Heer ;
Ik deed lets, maar Hij deed meer ;
't Is de mensch, die d' arbeid heeft,
Maar 't is God, die wasdom geeft ."
„Neem die les door 't leven mee ;
't Schoort de kracht en 't schut den vree
Ploeg maar, zaai maar, doe uw best,
En vertrouw aan God de rest ."
En als Jochem dorpwaarts keert,
Langs de wei, waar blonde Geert
Vlug den melkstraal, blank en zoet,
In haar emmer snorren doet,
Zegt hij haar zoo blij goen-dag,
Met zoo'n onbezorgdeu lath,
Pat zij denkt, en wel met recht :
't Staat vast met zijn oogst niet slecht.

10

V.
Een moedertje, in den rouw, treedt naar een antler veld .
Met wilgen is 't omzoomd, die neergebogen treuren, ;
Met zerken is 't belegd, bier nienw nog, daar zoo oud,
Dat zich bet woord Ilier rust, niet meer door 't oog last
speuren .

,,Daar ligt bij," lispt ze zacht tot wie haar, als vriendin,
Ter zij staat bij dat graf ; ,,mijn zoon, mijn hoop en vrede ;
Mijn eenling en mijn kroon ! - 'k Misgun de rust hem niet,
Maar, God! 't is toch zoo hard, bij nam zoo alles merle !"

„Hij was zoo goed, zoo trouw . „ „Och, moeder ! wees niet
bang!""
Dat was zijn troostend woord, als zorg ons naakte of smarte ;
„ „Wat is, rinds vader stierf, al vaak uw vrees beschaamd ;
Blijf steunen op mijn arm, blijf reek'nen op mijn harte !" "

„Helaas ! die arm ligt lam, helaas ! dat hart staat stil,
Hij was zoo goed, zoo trouw, -- mijn lieve, lieve jongen !"
En de oude slaat bedroefd haar rimpelige hand
Voor 't oog, waar,

bij dat woord,

de tranen aan
outsprongen .

Maar de and're neemt die hand, zoo hart'lijk en zoo teer,
En spreekt haar liefd'rijk toe, den vinger opgeheven
„Houd moed, den moed der hoop, der hope van 't geloof
Uw soon is heengegaan, uw Vader is gebleven ."

En beiden keeren weer, ze treden spraak'loos voort ;
Maar 't is der grijze, als blijft dat troostwoord haar omzweven,

Woord, als een hemeltoon, van Eng'lenharp gedaald
„Uw zoon is heengegaan, uw Vader is gebleven ."

\T I

Stille zomerzondagmiddag,
Stil, maar toch zoo welbespraakt ;
Prediking, -- na kerkesluiting,
Pie heel 't menschenlev€n raakt .

12

't Spel der kindsheid, blijde en vroolijk,
Liefdedroomeu, vol genot,
Arbeidstaak en arbeidszegen,
Dood en rouw,
bet vaste slot!
Stille zomerzondagniiddag,
Stil, maar toch zoo welbespraakt ;
Prediking, -- na kerkesluiting,
Die heel 't menschenleven raakt .

13

DE TAAL DER SCHELP .

I.
enzaam, van 't stille des avonds omgeven,
Zit ik op 't duingras aan

't

ziltige strand ;

En, terwijl beelden den geest mij doorzweven,
lloez'lig van lijnen en vlottend van rand,
Raap ik werktuig'lijk een scbelp nit bet zand .

14

'k Tuur op haar ronding, zoo kunstig besneden,
'k Staar op 't vernis van haar rimp'lige voor ;
En, wat we spelend als kinderen deden,
Daar ga ik heden half doelloos op door
Luisterend houd ik die schelp me aan bet oor.

II .
'k Verneem een zacht gesuis,
maar 't wordt, hoe meer ik luister,
Te meer een stem, een taal,
verstaanbaar woordgefluister,
Dat van beweging spreekt,
die voortgolft, dag en nacht,
Ja ! door alle eeuwen been ;
een nooit vermoeide k racht,
Een levee zonder slaap,
een werken zonder rusten .
,,De zee," zoo lispt de schelp,
„sloeg klotsend op de kusten,
Reeds toes van 't voorgeslacht
pas de eersteling bestond ;
En, gaat van wat nu leeft
eens 't laatste lid to grond,
En is eens 't kleinkind bier
van uw kindskind verschenen,
En dddrna weer eene eeuw
en nog eene eeuw verdwenen,
Die zee zet onverpoosd
nog dan haar deinen voort,

15

Waar ge als den slingertik
der eeuwigheid in hoort,
Het loopen van een klok,
die stokt, noch stilstaat, nimmer,
En op wier plant uw oog
niets antlers leest, dan : „Immer !"
Die stem spreekt uit de schelp ;
dit deelt bear taal mij mee .
En 'k staroog op het vlak,
't steeds hobb'lend vlak der zee ;
En '

zie vooruit, ver, ver !

maar 't eind is niet to ontdekken,
Geen lijn to speuren, die
als grens haar zou omtrekken ;
En op dat golvend veld,
zoo vol van majesteit,
Zie 'k niets ook van verval
of van vergank'lijkbeid .
hergank'lijkheid ;

dat woord
worrt overal gevonden,

Dat woord is mensch en flier
als voor het hoofd gebonden,
't Staat in den eik, zoowel,
als in bet rozeblad,
Ja ! in 't gescheurd graniet
der rotsen leest gij flat .
Alleenlijk op de zee
staat niet flit woord to lezen ;
Zij roept : „'k Ben die ik was
en zoo zal 'k immer wezen !"

16

Zoo is 't voor ons, of tijd
noch plaats die zee beperkt
En of zij jong blijft steeds,
ofschoon ze al eeuwen werkt ;
Zoo doet zij, eer wij zely'
't nog weten schier of willen,
't Gevoel van eeuwigheid
ons diep door 't harte triflers,
En wringt ons op de knie
voor God, die eeuwig leeft,
Voor God, die hemel, acrd
en -- zee geschapen heeft,

Mijn hand zonk neder bij dat peinzen ;
Maar 'k breng nog eens de schelp me aan 't oor ;
En als zij weer hear stem doet ruischen,
Zijn dit de toners, die ik boor
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„Niet veel wordt door 't oog op die vlakte gevonden,
Wier eind gij niet ziet ;
Met al die beweging is stilte verbonden .
Een meeuw, hier en daar, of een schip in 't verschiet,
Is alles . - Maar, onder,
In 't diep van die kom,
Grenst wonder aan wonder,
Schuilt levee alom .
Daar kronk'lell zich wieren, daar gloeien koralen,
Daar glinsteren schubben en schelpen en schalen,
Een wereld vol levee, een joelende drom ."

„took ik was voorheen van die wereld omgeven,
Door 't water gedekt ;
'k Heb dens tot een woonhuis gediend voor een levee,
Daarna mijn' bewoner tot grafstee gestrekt .
En bee ik op heden
Slechts ledige schaal,
Een wrak van 't verleden,
Toch spreek ik een tail ;
Ik wijs u naar 't diep, vol van levend gewemel .
En 'k richt uwen blik uit dat diep naar den hemel,
En 'k roep tot aanbidding door 't Been ik verhaal ." -Ja, denk ik, zoo is het, die stemme moet dringen
Tot lof van den Heer ;
Mijn hart moet gaan of"ren, mijn ziel moot gaan zingers,
Den Maker van al deze wond'ren ter eer .
Wat volheid van levee !
Wat rijkdom van zijn !
Hier grootsch en verheven,

18

Daar teeder en fijn
En alles to zamen 't gewrocht van den Heere !
Mijn God, ja ! dat ieder Uwe almacht vereere,
Die spreekt tot dat alles : „Verschijn !" of : „Verdwijn !"
IV,
Maar, nog antler geluid
Komt de schelpholten uit,
En dringt fluisterend door
In het luisterend oor.
,,Geef acht !" zoo ruischt het nit de schelp,
„Zeg, hoort gij niet dat hoop'loos vragen ?
Verneemt gij niet dat jamm'rend klagen,
En hoort ge niet dat angstig : ,,
„Help ! Help !" zoo klinkt het in uwe ooren,
Zoo klinkt het in uw sidd'rend hart,
En heel uw ziel heeft pijn bij 't hooren
Van dien zoo bangers kreet der smart .
't Schip is in nood
't Is een strijd met den Dood !
En de man als de vrouw, en de vrouw als bet kind,
Roept schreiend om redding, met wanhoop op 't wezen,
Maar de woeste natuur let op smeeken noch vreezen,
En een honende lack lijkt de loeiende wind .
Hoor ! de golfslag blijft tieren,
En de stormwind blijft gieren ;
Maar 't roepen neemt af .
Hoor ! bet schreien wordt hijgen,

19

En hat hijgen wordt zwijgen
Verslonden zijn alien door 't woedende graf .
Maar ginds zit een vrouw

in hope to droomen .
Bat eerlang haar echtvriend wear tot haar ml komen .
En ddar wacht verlangend een moeder liaar zoon ;
hog

Hoe zou hij er uitzien, na 't zwerven en zwoegen ?
De rust zal hem goad zijn ; een heerlijk genoegen,
Zijn werken, en tevens haar wachten, tot loon .
Zoo droomt nog de liefde van wederontmoeten,
Van zalige omhelzing en j uichend begroeten,
Zoo steekt ze in de harten hat feestlicht al aan,
En weet niet, dat, wat zij nog 't hare blijft achten,
Niet wader zal keereil, hoe lang zij moog' wachten,
Zal wegblijven, immer . -- „Dat schip is vergaan !"
V,
„Ja," spreekt de schelp, „hat vonnis was : „ „Vergaan
Maar menigmaal wearklonk dat op de golven,

20

En in dat graf, dat diep van d' oceaan,
Zijn vloten reeds verzonken en bedolven .
En toch behoudt de mensch steeds in zijn ziel
Nog moed en kracht, ow weer den strijd to wagen,
En legt steeds weer op zijue werf de kiel
Van 't schip, dat straks hem over zee zal dragen .
Het derven drijft gestalt tot durven aan,
En 't wagen rijst steeds nit de zucht naar 't winners,
En, onder 't zeil, met rondgezwollen baan,
Verlaat hij 't land der zielen, die hem minuen .
't is wonderbaar,
de kleine mensch, zoo stout !
de zwakke mensch, zoo krachtig,
't Is wonderbaar,
In 't aangezicht van 't watergraf zoo bond,
En, door zijn moed, tot boven d' afgrond machtig !
't Is wonderbaar, - een nieteling, een worm,
Die door een zucht van 't windekijn kan sterven,
Wordt kameraad van zeegolf en van storm,
Als de overkant hem toeroept ; ,,Winst verwerven !"
VI,
Iaar,
ook edeler macht
Zet hem moed bij en kracht. Zie ! daar dobbert de boot,
llie tot redding nit nood
Is gebouwd en bemand.
Oog haar na van het strand .
Zie ! zij daalt en zij stijgt ;
En zij klautert en zijgt ;
't Spookt er woedend en fel ;

21

't Is eeu golvende hel !
Maar de riemslag plast voort
Langs het hobb'lende boord,

En met koop'ren geluid
Roept de stuurman ; „Vooruit !''
En vooruit roeit het yolk
In de kokende kolk .
En ze naad'ren bet wrak
Van het schip, dat daar brak ;
En ze redden een mensch,
En nog een,

en hun wensch,

Om heel de angstige schaar
Uit het grimmig gevaar
Te verlossen, gnat door !
En fangs 't schuimende spoor
Gnat het wear naar de trust,

22

Onder blijdschap en lust.
En char klinkt het : „Hoezee
Ziet, zij brengen ze mee !"
Ja, Goddank ! 't is geslaagd,
Vat door Liefde is gewaagd .
't Was een hachelijk werk ;
Maar de Liefde is ook sterk .
Door Been vrees overmand,
Steekt de Liefde haar hand
In de klem van den nood,
In den muil van den Dood ;
En zij dankt harm God
Voor haar heilig genot,
Als haar wenseb is beloond
En haar worst'ling bekroond,
VII .
Ook dat meldt de schelp me in bet zwevend geluid,
Dat zacht uit haar plooien komt suizen .
Maar 'k breng haar nog eens aan het oor, en ik hoor
Nu dit uit haar holte nog ruischen
„Als de zee, in woede ontstoken,
Door den stormwind opgeruid,
Tegen 't dobb'rend schip komt spoken
En den afgrond opensluit ;
Als de baren en d e winders
Samen hunne kracht verbinden,
Tot verderven en verslinden,

23

Tot verminken en verslaan,
't Roer uit zijn geleding smijten,
't Want ontraaf'len, 't dek doen splijten,
Uit den romp de ribben rijten,
En al 't scheepsvolk doen vergaan,
Zeg dan, mensch : ,,,,ik ben onmachtig,
Mijn vermogen is een niet ;
Maar de Heere God is krachtig,
Hij, die over de elementen, over storm en zee gebiedt !"
,,Als de mensch, bij 't raad'loos kermen
Van zijn broed'ren in den nood,
Aangedreven door ontfermen,
Voor hen worstelt met den 1)ood ;
Als, hoe fel de orkanen loeien,
En hoe hoog de golven groeien,
De arm met kloeke kracht blijft roeien
En de liefde 't roer omklemt,
Als de kroon komt op dat streven,
En om 't haast verloren leven,
Dat den naaste is weergegeven,
't Jubellied wordt aangestemd,
Zeg dan, mensch : ,,,,het hart des Heeren
Kan niet minder zijn dan 't mijn' ;
Uit de menschheid kan ik leeren
God, al doet Zijn macht vaak weenen,
onze God moet liefde zijn,"
VIII .
Hallelujah ! Macht en Liefde
Predikt mij de schelp der zee .

24

En mijn gausche ziel spreekt mee .
Ja ! wat ramp mij grieft of griefde,
'k Bouw op 's Heereu macht en liefde,
Wijder das het vlak der bares, dieper das het diep der zee !

y.
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intelende sterrenhemel,
Prachtig veld, vol stil gewemel,
Groot muziekblad van azuur,
Dat, tot lof van 's Heeren wezen,
Onbegrepen, onvolprezen,
Ons een jubelpsalm doet lezen,
In uw notenschrift van vuur !
Onnaspeurlijk •verre barren !
Niet to tellers zonnen, maven !
Niet to peilen zee van licht !
Werkstuk Gods, zoo grootsch geteekend,

4
26

Diep gedacht en stout berekend,
En van zooveel wond'ren sprekend,
Dat er 't sterkst begrip bij zwicht .
$oog, dien 't Alvermogen welfde,
Door alle eeuwen been dezelfde,
Onverzwakt van kracht en gloor !
Wat een reeks al van geslachten,
Die hun aardschen tocht volbrachten,
Frisch van cooed of mat van krachten,
Onder uwe lampen door
Wand'laars,

flog

op 't pad gebleven,

Als hen de avond kwam omzweven,

4
27

Zagen stil-verrukt omhoog ;
Zwervers, door de zee gedragen,
Richtten, om den weg to vragen,
Op hun tocht door nacht en vlagen,
Naar uw lichten 't zoekend 00g .
Eenzaam in den hoogen toren
Zag de wachter op naar 't gloren
Van liw hianken zilverschijn ;
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Naar n blikten die, verlaten,
In den soml,'ren kerker zaten,
Door de schaarsche en enge gaten
Van 't getralied vensterkijn .

28

Turende op uw prachtvol blinkers,
Deed de Ziener 't woord weerklinken :
„Merle toch 's Heeren heerlijkheid!
Allen moogt gij, - grijzen, knapen!
Moedig werken, rustig sapen :
Die de sterren heeft geschapen,
Is de God die a geleidt ." 1 )
En ik denk, dat Jezas' oogen
Naar u opwaarts zich bewogen,
rioca als lieflijk rnaatgeruisch,

1) Jez . XL :26, 27 .

29

't Woord, waar zooveel liefde in gloeide,
En waar zooveel hoop uit groeide,
Zacht in 't hart der jong'ren vloeide
,,Ruim en rijk is 't Vaderhuis !"
'k Wil nog menig-menigmalen
't Oog doen weiden in uw stralen,
's Hart verkwikken door uw gloed,
Sterren ! op wier hooge wegen
'k Altijd kracht weer vied en zegen ;
Want ik kom mijn rood daar tegen,
Met Zijn luister en - Zijn groet !
'k Wil den blik ten hemel heffen,
Ook als ramp en teed mij trefen,
Ms mij 's levees onweer naakt ;

't Zal me een troost zijn en een wapen,

30

Me in den storm gerust doen slapen
„Die de sterren heeft geschapen
Is de God, die mij bewaakt ."
En als eens de draad van 't leven
Tot zijn einde is afgeweven,
In 't gebloemte en onder 't kruis .
Moge 't lied der sterrenkringen,
Me als een lied van hemellingen,
Zacht en zoet in de ooren dringen
„Ruim en rijk is 't Vaderhuis !"

31

VLAS .

as buiten aan 't dolen, De zomernatuur
Ontplooide bear kracht aller«egen ;

En tuinbed en boomgaard en akker en wei,
't Sprak alles van God en Zijn zegen .
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't Was alles zoo feest'lijk, zoo rijk en zoo schoon ;
Het rondzien was zuiver genieten,
En deed aan de trillende snaren der ziel
Een zacht Hallelujah ontvlieten .

Ik zag naar de winde, die klom op de heg,
Als dacht ze : „dat mag Met gebeuren,
Bat groei zonder bloem in het land wordt gezien
't Moet alles versierd zijn met kleuren ."

1k zag naar de kelkjes, vol geur en vol zoet,
Waar 't snorrende bijken op aasde ;
En 'k staarde op de wei met dat mollige groen,
Waar 't vee tot de knieen in graasde .

Maar, liep zoo mijn blik door heel 't landschap in 't road,
Waar alles in groeide en in gloeide,
Het langst bleef mijn oog op een vlasveld gericht,
Dat lief'lijk al blauwende bloeide .

't Is prachtig, dat refine, dat teedere blauw,
Op 't groen van de stengels gewiegeld ;
Verbond bovendien, dat de trouw van den Heer,
Bij 't hopen der menschheid, weerspiegelt.

En waar ooit mijn oog op dat kleurenverbond
Der bloeiende vlashalmen staarde,
naar was 't me, of 'k een stuksken van 't hemelsch azuur
Gespreid zag op 't groen onzer aarde .
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II .
In gedachte voortgetreden
Naar een tijd, die komen zou,
Zag ik 't landvolk aan den arbeid,
Knaap en deerne, man en vrouw .

'k Hoorde 't praten, onder 't werken,
Van den ouden bouwknecht aan ;
'k Hoorde 't liedekijn der jongen,
Helder klinkend, opwaarts gaan .

'k Zag de stengels uitgetrokken,
vrogeude in den zonnebrand ;

'k Zag ze, ter ontbinding, leeg'ren
In de sloot aan d' akkerrand .
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'k Zag ze, aan 't grauwe sat onttogen,
Van de vezelh uid ontdaan,
'k Zag het brakes, splijten, heek'len,
Heel den arbeid zag ik aau .
En ik dacht : nu is verdwenen
Wat de pronk eens was van 't land ;
Maar, moet zoo ons oog jets derven,
Winst er van houdt onze hand .
En ik dacht ook : 't menschenleven
Is vaak aan die plant gelijk
Eerst na 't vallen van de tooisels,
Eerst na druk, aan gaven rijk.

Wat op 't land eens den stengel omkleedde,
Woelde 't meisken om 't spinrokken been ;
En haar voet drijft bet wieltje tot draaien,
En haar hand vormt bet draadje meteen .
En bet radje vliegt om,
Met een gonzend gebrom,
Met een snorrenden spoed,
Maar 't gaat goed .

En eeu jonkman zit bij haar en keuvelt,
En bij voegt steeds wat zoets bij heur naam,
En bij praat haar van bruiloft en trouwdag,
En bij fluistert : ,,das blijven we saam !"
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En het radje vliegt om,
Met een gonzend gebrom,
Met een snorrenden spoed,
Maar 't gnat goed .
En baar streelen een vreugd en een hope,
Waar haar hartje to speller door slant ;
En zij spint door de toekomst van beiden
0, zoo'n helderen, blinkenden draad
En 't radje vliegt om,
Met een gonzend gebrom,
Met een snorrenden spoed, Maar 't gnat goed,
Wat op 't land eens den strengel omkleedde,
Woelde grootjen om 't spinrokken been ;
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En haar voet drijft het wieltje tot draaien,
En haar hand vormt het draadje meteen .
En bet radje vliegt om,
Met een gonzend gebrom,
Met Pen snorrenden spoed,
Maar 't gnat goed .
En zij haalt voor de luist'rende kleinen
De oude sprookjes alweer uit de dons,
Die zij alien haast kennen van buiten,
Maar die evel zoo mooi zijn altoos .
En het radje vliegt om,
Met een gonzend gebrom,
Met een snorrenden spoed,
Maar 't gaat goed .
En dan ook uit den Bijbel verteit ze,
Of van wat haar het leven al bond,
En ze wijst op de vluchtende jaren,
En ze spreekt van den naad'renden dood .
En het radje vliegt om,
Met een gonzend gebrom,
Met een snorrenden spoed,
Maar 't gaat goed.
Iv .
Een levenskreet !

Een kind geboren

De mooning klinkt van vreugdbetoon,
En in 't Goddank ! cler ouderharten
Schuilt heel een psalmzang, vol en schoon .
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Een dochterke is 't .

Hoe road en poezel

Albasten beeldje, maar dat leeft,
Pat zacbt en warm is, en dooraderd
Van 't eigen bloed, dat moeder heeft . -Maar wat was eerst en meest behoefte
Voor 't wichtje, dat zijn intree deed?

Van 't groot getal van 's levees eischen
Is de eerste : een doek, een dek, een kleed.
En, zie !

wat eens den akker sierde

Met groenen gloed en blauwe tint,
Dat geeft het eerste kleed des menschen,
Het witte kleed voor 't schuld'loos kind.
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V.
Het dochterke werd vrouw, een lieve gale en moeder,
Die, als een goede geest, den huize zegen deelt,
Die woekert met elk uur, die rust'loos is in 't zorgen,
Die alle nooden kept, die alle wonders heelt .
Aanschouw haar waar gij wilt ; al wat hair ving'ren rakes,
Verhoogt op eens zijn glass ; waar zij is, daar is 't goed ;

Zij stort in alles ziel ; in 't kleiue brengt zij waarde,
En in den ernst der orde een zachten liefdegloed.
Maar, wilt ge uit eene zaak haar geest en streven kennen,
En orde en reinheid zien, verbonden in een beeld,
Ontsluit die spinde das, waaruit het blanke linnen
U tegenglimt en straalt, met zil verglans bedeeld .
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Dat is haar roem en trots ; en 't mag zoo ; 't is hare eere,
't Getuigt vav vlijt en zorg, van orde en regelmaat .
Die keur'ge lijnwaadschat is 't witte veld to noemen,
Waarop in gouden gloor haar lof geschreven staat .

Wat eens op 't akkerveld al golvend stood to bloeien,
Gewas van teeder groen, getopt met hemelsblauw,
Dat spreekt, tot doek hervormd en wit als sneeuw geworden,
Ons van de trouwe zorg en stille deugd der vrouw .

VI .
Haar tijd is gevloden,
Haar task is volbracht .
Haar arbeid was zorgen,
Met liefde en met kracht .
God riep haar tot rusten .
Haar ruste zij zacht !

Zacht vielen die oogen,
Als sluimerziek, dicht .
Een heilige vrede
Omzweeft haar gezicht ;
En 't is of heur slapen
Omkranst zijn van licht .
Maar echtvriend en kind'reu
Staan spraak'loos van smart,

Met tranen in de oogen,
Met doornen om 't hart ;

40

En hedea en toekomst
Is zwart, alles zwart
Op 't lest geven alien,
Met snikkend geween,
Een kus nog aan moeder,
Nog eeu, en nog een,
En gaga dan, nog omziend,
Van 't doodsleger heen .
Na zie 'k eene vreemde,
Maar trouw en vertrouwd,

Wier hand, maar met beving,
Een sleutelbos houdt,
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De lijnwaadkast opent,
Een taken ont vouwt,

Dat is voor de doode
Haar laatste kleedij . Hoe wit en hoe zuiver !
We denken daarbij
Aan 't sneeuwwitte feestkleed
Van de Engelenrij !

\ T at groenend en blauwend,
Een sier was van 't vet d,
Dat geeft, als ons levee
Voorbij is gesneld,
Het doek, dat als doodkleed,
Ons om wordt gespeld .
VII .
Zoo riep dat veld een home rij
Van groepen in mijn denken wakker ;
Zoo togen beelden mij voorbij,
Het eene droef en 't and're blij,
Bij d' aanblik van dien stillen akker .

Zoo liepen mijn gedachten voort,
Van 't bloeiend veld door 't menschenleven,
Langs traan en lack, naar 't somber oord,
Dat eens met zwarten rand omboordt
Al wat ons 't levee heeft gegeven .
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Maar toch, Goddank, dat graf en rouw
Het eind niet van mijn mijm' .ren wares
'k Zag 't groen der hoop op 's aardrijks grauw,
'k Zag 's Heeren trouw in 't hemelsblauw,
'k Zag 't witte kleed der Eng'lenscharen,

S

S
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EENE BEVESTIGIN G .

I.
an 't geruisch der Sabbathsstilte
Spreidt zich 't raadselvol geluid,
Als een lispeling van Eng'len
Over 't geurend landschap uit.
Helder reel de zon ter kimme,
Purper gietend in het grauw ;
Vroolijk psalmend stijgt de leeuwrik
Naar bet hooge, refine blauw .
Witte bloesem, zeegroen loover
Tooien sierlijk twijg en tak,
En de popels kijken fluist'rend
Over 't leien kerkedak .
Stil en vriend'lijk wijst dat kerkje
Met zijn torenspits omhoog ;
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't Klimop, -- beeld van hoop en belle,
Stijgt langs post en vensterboog,

Open staan de groene deuren,
Noodend, zonder woord of stem
„Moede zielen, matte harten !
Komt tot God en rust bij Hem !"
Zoete vrede, zachte vreugde
Ligt op alles uitgespreid ;
't Is, alsof er lets moet komen,
Of een hoogtijd wordt bereid .
Allen zegt lets, alles wenkt jets,
Met beteek'nisvollen lack ;
Allen doet jets voorgevoelen
\T an een feestelijken dag .
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II .
't Is druk op den dorpsweg ;
't Wordt vol in de Zwaan ;
Dear komen de gasten
Met wagens vol aan .
Ze springen, bij aankomst,
Een sprong als een val,
Zoo zonder bereek'ning,
De vrouwen vooral .
Let op dear! Die eene
Rolt gansch over zij ;
Hear kerkboek ontschiet hear,
Hear reukdoos er bij .

„Dat voel ik !" zoo klaagt ze,
„Mien enkel sloeg om !"
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En de echtvriend zegt brommend
„Jij springt ook zoo stow !"
1)e waard hclpt de menschen,
De paarden zijn knecht ;
Hij ralLgschikt cie sjeezen
Naar beurt en naar recht.
Hij teekent de tuigen
Met nommers van krijt .
„Hei ! weerslagsche rekel !"
Die stekelvos bijt !

Gejoel in de kamer,
Gegons en gepraat ;
En drukte in de troepjens
Daar voor op de straat,
„Nou heb ik toch giestren,"
Spreekt vleezige Trien,
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Met wangen als kussens,
„Den doom'nei gezien ."
„Moar minx, wat een dunne !
Zoo schroal as een hek
Het liekt wel, die steelui,
Die laje gebrek ."
, .Pat zou dat ?" zegt Harmen,
„Ook de ouwe was schriel ;
Moar dik bij zen starven,
en goeij ige ziel ."
„'t Zel woar zin," zoo spreekt flu
Een stem of twee, drie,
„'k Hoop ook, dat den deuze
Zoo goed is as die."
„Die was toch zoo minzoam ;
Een hart'lijke man ;
En, goed veur den erme,
Mins ! proat er niet van !"
„Alevel," zegt Japik,
Half boer en half beer,
„Hij was sours niet zuver
Op 't stuk van de leer ."
„Ik was bij dien ouwe
Nooit arg in de kast,
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Want kwiem 'k op de woarheid,
Dan proatte ik em vast ."
Zoo sprekend en snappend,
Sours alien dooreen,
Wendt langzaam bet groepje
Naar 't kerkjen zich been,

Druk is Krijn, de koster, bezig .
Nu eens doet hij waarlijk jets
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Dan weer doet hij,

nog veel knapper ! Met dezelfde drukte niets.

dveral en nergens is hij
Rusteloos flu bier, dan daar,
Dringt hij fluist'rend, groetend, weekend,
Door de flu reeds dichte schaar .
't Achterhaar van d' ouden schedel
Is naar voren uitgespreid,
Waar 't, zoo moog'lijk, moet vergoeden
Leegheid en verlatenheid.
't Laken van zijn rok, die zwart heet,
Heeft de rosse tint van roest,
En de geluw kleurt zijn halsdoek,
Die een witte wezen moest .
Niet van voren, maar van acht'ren,
Is die halsdoek vastgedaan,
En nieuwsgierig kijkt een puntje
Langs zijn rug hetkerkvolk aan .
Maar, geef acht ! daar staat de grijze
Blijkbaar met eeu ernstig plan,
Legt dc band aan 't vest en slaakt er
Zes of zeven knoopen van,
Hijscht bet uurwerk uit den afgrond
Van een broekzak near omhoog,
Kijkt, en wenkt dan Ko, den luider,
Met een zinvol knippend oog.
Ko, de luider, trekt zijn buffs uit,
Waar een hemdrok under zit,
Die flu heerlijk voor den dag komt, -Blauwe grond, gebloemd met wit,

50

En hij spuwt zich in de handers,
't Schijnt, zoo wordt de sterkte meer ; 't Dikke luitouw wordt gegrepen
En de klok gnat op en seer .

Iv .
Born !

Kom !

Born !

Kom

Geslachten gaan onder
En jaren gaan orn ;
Maar 't heil oozes Heeren,
Zal kant'len noch keeren .
Born ! - Kom ! -- Born !

Kom ! --

Een herder verloren,
Een herder weerom .
Hij wordt u gegeven
Tot leidsman ten levee,
Born ! - Kom ! -- Born !
De glass van Gods zonlicht

51

Kom !

Straalt vroolijk rondom ;
Maar heilrijker klaarheid
Is 't licht Zij ner waarheid.
Born ! - Kom ! - Born !

Kom !

Geen mood blij ve spraak'loos,
Geen hart blijve stow !
Treedt dankende nader,
Looft alien den Vader !
Born !

Kom ! -- Born !

Kom !

Gonzend golfs de laatste klokgalm
Over 't zwijgend kerkje road,
En nu stijgt in voile tonen,
't Heilig lied uit tiller mood,
Waar een zangstem nit het Oosten
In verheft het heilgenot
Van de huffs- en tempelzangen
Voor der legerscharen God,

i)

Nu das heimweelied des Psalters
Klankvol nit de schare rijst,
Treedt een man van achtbaar wezen,
En in 's Heeren dienst vergrijsd,
Door een zijdeur 't kerkje binnen .
En, hem volgend op den voet,
1) Ps . LXXXIV : 1 .
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Komt de nieuwe leeraar merle,
Blijkbaar met geroerd gemoed,
Blijkbaar met een ziel, bewogen
Door gedachten, hoog en diep,

vie dit uur, -- zoo rijk aan blijdschap
En aan ernst, -- daar wakker riep.
Als de man, „diep J ezus lief had,"
Beeld van zachtheid en van kracht,
Staat de grijsaard voor de schare,
Die zijn woord in spanning wacht .
't Eerste woord is voor den Heere
't is de danktoon en 't gebed,
Taal, die tusschen aarde en hemel
Bethel's Eng'lenladder zet,
En dan wendt zich 's Heeren dienaar,
Als van hemelgloed omstraald,
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Als de duivenwieken voelend
Van den Geest, die nederdaalt,
Tot de luist'rende gemeente,
Die in diepe stilte boom
Naar 't eenvoudig woord zijns harten,
't Liefderijk, maar ernstig, woord

VI .
Het Schriftwoord, waar mijn oog op ziet,
Is 't woord van 't vogelke en de lelie,
Maar grondtoon ook van 't Evangelic,
't woord

God is lie f de

1)
llaarin biedt

De waarheid ons een rijken zegen,
Een vollen, milden bloemenregen,
Op onze vaak zoo dorre wegen .
Neemt aan dat woord ; vergeet bet niet
Aan 't menschdom, hoe ook afgeweken,
Liet nooit de Heer Zijn licht ontbreken ;
En toes, als sterrenglans bij nacht,
't Profetenwoord bier had geblonken,
Toen heeft Hij ons den Zoon gesehonken,
Die na den nacht den morgen braeht .
Hij, rijk aan troost en vol erbarmen,
1) 1 Joh . IV ; 8b .
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Hij kwam hat huiv'rend hart verwarmen,
Bood blinders licht, en brood den armen,
Den boet'ling urea, den moede rust ;
En Hij, wiens doel, wiens werk, wiens lust
Steeds was, de doornen van dit levee
Met hemelrozen to doorweven,
Heeft ons Godzely' to zien gegeven
„Die mij ziet," sprak zijn liefdestem,
Terwijl hij wees op God, -- „ziet Hem !"
Ja ! God is liefde . +'n dit is teeken
Reeds van die liefde, dat de Heer
Bat groote woord hier uit kwam spreken
En, - kwam de Heiland boeien breken,
En bracht Hij rust en vreugde wear,
Den vrede Gods in 't sidd'rend harte,
En 't licht der hoop in strijd en smarte,
Dan voelen wij : Hij, die Hem zond,
Aan onze wereld Hem wou geven,
En met gezegend snoer ons levee
Aan Christus' kribbe en kruis verbond,
Moat liefde zijn . - Ons oog gaat glimmers,
Ons hart doet otlerwalmen klimmen,
En onze knie trekt naar den grond .

Welnu, dat hail, door ons verzondigd,
Maar toch ontvangen, 't is verkondigd
Ook hier, sinds eeuwen . Ziet ! die Iijst
Daar, aan den wand, bevat de namen
Per boden Gods, die tot a kwamen, --
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Lijst, die op 's Heeren trouw u wijst .
Die namen, op dat zwarte bord,
Ze zijn herinn~ring en teeken,
Pat, schoon staag onze levees breken
En van elk zend'ling binnen kort
De mood voor goad gesloten wordt .
God blijft, - en voortgaat met Zijn spreken .
Zoo staat nu wear een boo gereed,
Om 't werk to doers, zijn Heer ten prijze,
Pat jaren lang de vrome grijze,
Die heenging, in uw midden deed.
Ontvangt hem als een knecht das Heeren .
Wilt in zijn werk zijn Zender eeren .
Hij komt, de Kruisvaan in de hand,
En op de lippen 't woord van vrede
0 ! waar hij voorgaat, gait daar merle
Den wag op naar hat Vaderland .
Geeft hem uw hart ; geeft hem de harten
Per kind'ren, die de Heer u gaf ;
En roept hem bij uw krankte en smarten,
En eens bij d' ingang van uw graf .

VII .
Als de groote, frissche dropp'len
Van een regen in de Mei,
Die de bloemkens wakker tikken
In hat woud en in de wei,

Daalt dat woord in alley harten,
Vrede wekkend, dank en moed,
Bloemen van het zieleleven,
Zacht getint met hemelgloed.
En nu komt de eerwaarde grijze
Van de ronde kanseltrap,
En de jonge man treedt tot hem,
Naad'rend met beschroomden stag .
Nog een tiental ambtgenooten
Schaart zich om hen in een kring,
't Heeft iets van de Apostelschare,
Die haar Matthias ontviug .

„Broeder ! 'k vraag u," spreekt nu de oude,
,,Of gij Gode trouw belooft ;
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Of gij Jezus wenscht to volgen,
Der gemeente Heer en Hoofd ;
Of gij zult zijn woord verkonden,
Werken zijn gezegend werk,
iJoopen met den Geest uws Meesters,
„Bouwen aan zijn heil'ge kerk ."
Alley oog slant mede •v ragend,
Nu den jongen dienaar ga ;
En hij spreekt, bezield en plechtig
„Ja ! - Van ganseher harte, ja !"
En nadat hij zoo zijn Meester
En zijn God heeft trouw beloofd,
Knielt hij neer . Een elftal handers
Dekt hem zegenend het hoofd.
En een zachte toon van 't orgel
Drijft daar ruisehend door de kerk,

Der gemeente belle drabend
„Dat Uw geest den leeraar sterk' !" 1 )

Uren zijn er in het levee,
Die de ziel, gansch los van de aard
In de Eliakoets doers treden,
Tot een blijde hemelvaart ;
Die een mengeling van toners,
Onbenoembaar rein en zoet,
Als muziek van Eng'lenharpen,
Om doers zweven in 't gemoed ;
Die in 's mensehen hart doers golven
Vreugd, verhoogd bij ied'ren klop,
1) Ev . Gez. YCI : 3 .
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Moed, as kon hij bergen tillers
Met eeu enk'len vingertop .
Uren ziju 't, waarbij we wenschen
„Och ! dat 'k die eens houden mocht
Blijf, o hemel ! blijf zoo open,
Tot mijn jongsten ademtocht !"
Zulk een zoete en heil'ge stemming,
Licht en lucht uit hooger sfeer,
Vlam des Geestes, geur nit Eden, -Daalde in 's dienaars boezem seer,
Toen hij 't plechtig jawoord uitte,
Toen ziju knie ter aarde neeg,
Toen voor hem uit honderd barters
't Lied om zegen opwaarts steeg.

VIII .
Maar,

twee uit die schare

Gevoelen veel meer,
Dan iemand van de and'ren,
En lovers den Heer
Op eigene tones,
Bewogen en teer .

De

vrouw en de moeder,
Vol weelde alle twee,

vie voelen zoo innig,
Zoo hartelij k mee
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Wat hem door de ziel voer
Bij jawoord en bee .
Hoe vaak had die Bade,
Zijn ga toen nog niet,
Getuurd, aan zijn zijde,
In 't lachend verschiet,
Pat dorpshuis en kerkjen
Hun voorzweven lies .

Waar stood bet, dat huisje ?
Zou 't bier zijn ? Of daar ?
Pat kerkje, waar was bet? -Ze moisten niet, waar .
Het beeld was nog zwevend,
Maar toch sours zoo klaar .

r

Thans weet ze 't, en 't harte
Is vol an er van ;
En meer voelt heur ziele,
Dan ze nitdrukken kan,
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En, weenend van blijheid,
Aanschouwt ze - haar man !
En moeder, zoo teeder,
Zoo hart'lijk gezind,
Die merle den glimlach
Aan 't schreien verbindt,
Voelt fier en weemoedig
Die man is mijn kind.
Nauw trail hij in 't levee,
Of vader ping been ;

Toen stood zij voor alles,
Voor alles, alleen ;
Zij leidde haar jongen
Met zorg en geween .
Maar thans ligt bet verre,
Dat donkere pad,
Waar 't oog vaak zoo droef was
En 't harte zoo mat,
De berg is beklommen,
De kroon is gevat
't Is feest in haar ziel nu,
Vol zalig genot,
En zwijgend bezingt zij
Haar zegenrijk lot, Een lied zonder woorden,
Maar duid'lijk voor God,
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Been lied, dat meer zachtheid
Met geestdrift verbindt,
Geen lied, dat de Vader
Meer zuiver bevindt,
Dan 't lied van een moeder
Om 't heil van haar kind .

IX.
Een toespraak, een belle ;
Een zang nog geuit,
En eind'lijk

de zegen,

Die 't samenzijn sluit .

't Wordt druk op den dorpsweg
Het kerkvolk stroomt heen ;
Maar enk'len nog staan er
In groepjes bijeen.

En elk zegt het zijne,
Bedenkiug of lof,
Of ook jets onzijdigs,
Elk heeft wat hem trot .

„'t Was vol, heur !" zegt Jochem,
„Arg vol en benauwd ;
En evel sours tochtig,
Men voeten zin koud ."
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„Nou, Trien !" maant Jeroense,
„Je zei zoo van schroal ;
Een stem as een kink, minx !
Hen kiank as metoal ."

„Doar ze'k niks van zeggen,
Moar dut zeg ik flog,"
Is 't volhoudend antwoord,
„Een dunne is ie toch ."

„Zen moeder," merkt Geert op,
„Die was disperoat ;
Wat zat ze to snikken !
Het mins had bet kwoad ."

„Nou 't was ook gevulig,"
Zegt Gerrit, „die man,
Hoe hoop al op joaren,
Hij ken der flog van !"

„Veul jong'ren zijn lang niet
Zoo kroauig, een zooi !
Zoo as van dat noambord,
Wat zei die dat mooi !"

„Alevel," zegt Japik,
„Mien is ie wat schriel ;
Hij zet je maar zeldzoam
De schroef an je ziel ."
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„Hij warkt veul mit heuning,
En wil der niet oan,
Dat je onder de pekel,
Heel d'ronder, mot stoan ."

Maar Anna, een oudje,
Eenvoudig en goed,
Met sneeuw op den schedel,
Met zon in 't gemoed,

Een oudje als die Anna,
Die 't Bijbelboek noemt,
En 't Bijbelboek, samen
Met Symeon, roemt, ---

I )ie spreekt : „'k Loat oe proaten
Mien bet ie gesticht ;
En 't was me bier binnen
Zoo zuver, zoo licht !"

„Zoo jet van een oavend,
Dan he'j' bij mekoar
Het waereldsche, duuster,
En 't hemelsche, kloar."

>> A'j' 't hart moar niet dicht doet
Het God altied wat ;
A'j' zegen wil kriegen,
Dan h~'j' 'm al gevat ."

S
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Kijk eens in die pastorie,
Wat al menschen samen !
Veel van 't dorp, maar toch nog meer,
Die van elders kwamen .
Boeren bier, -als eikenhout,
Breed en vast en wichtig ;
Daar studenten, als balein,
Dun en los en spichtig ;
flit zijn broed'ren nit den Ring,
Met die witte dassen ;
En notabelen zijn die,
Met die lange j assen ;
Deze is 't dikke hoofd van 't dorp ;
Hoort ge wel ? - ze spreken
Hem met : „Burgemeister" toe ;
Die daar, met dat teeken
Van 't jaar derti ., op de borst,
Is de secretaris ;
Maar, genoeg ; ik weet al niet,
Wat bier bij elkaar is .
Wat een drukte ! Wat een drom !
Wat een woelig levers
Zegen wenscben, vragen does,
Hart'lijk handers geven,
Spreken van bet beerlijk ambt,
En van beuzelingen,
Zoeken naar een leegen stoel,
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Om de tafel dringen .
Op die tafel vleesch en ham,
Netjes uitgesneden,
En de herbergs-koffiekan,
Hier in bruikleen heden ;
Tulband, boter, bergen mik,
Stapels krentenkoeken,
Heel bet vlak der tafel vol ;
En, op beide hoeken,
Flesschen wijn in batterij,
Wit beplakt van voren ;
Doppen, pij pen en tabak,
Kooltjes in komforen .
Ziet ge ? eer 't eenmaal zoo ver is .
\Talc er wat to zorgen.
Vrouw en moeder werkten saam
Vroeg al in den morgen ;
Ook twee nichten hielpen mee ;
En die trouwe zielen
Liepen, vol van heete drift,
`'onken nit haar hielen .
Nu ook heeft bet viertal 't druk ;
Moeder zit to wenken,
't Vrouwtje dribbelt been en weer,
En de nichten schenken .
Trui, de werkster, is er ook ;
Nu, dat is verstandig ;
Maar, wat razend jammer is?
't Mensch is erg onhandig.
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Allen eten, velen veel ;
Allen drinkers, rooken ;
En door alien to gelijk
Wordt er druk gesproken .
En stag hoort ge in 't dof gegons
Roep of lath weerklinken .
Kurken flappers, met een kraal,
Glas en bord rinkinken .
Rust'loos houdt zoo 't stomm'len aan,
't Spreken ook en 't snaat'ren ;
't Is een warrelend gedruisch
Als van vele waat'ren .
En een rookwolk, dicht en grauw,
Golft in dikke kringen,
Zoomende ieders hoofd of hoed
Met haar nevelringen.

Xt .
In een stille kamer, boven,
Zit,

alleen,

de jonge man,

Die van 't dof rumoer beneden,
Slechts eene echo hooren kan .
Wonderbaar is 't binnen in hem ;
't Is, of 't harte lacht en zucht ;
't Is er, als niet widen buiten,
Beurt'lings blauwe en grauwe lucht .
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Want hij wenscht, en vreest ook, de ure,
Die nabij is, en die 't woord
Tot hem richt : ,,In naam des Heeren ;
Spreek thans !

U?o

gemeente hoort ."

Daaraan denkt hij : heil'ge geestdrift
Weerlicht in zijn zielvol oog,
En, een wijle later staart hij
Met een duist'ren blik omhoog .
Ook,

zoo zonderling is 't weefsel
Van een menschenziel gemaakt,

Mengt zich tusschen 't hoogverheev'ne,
Dat met hemelvuur hem raakt,
Telkens 't nietige alledaagsche ;
En hij telt de ruiten saam,
Die 't behangselvak verdeelen,
Van den deurpost tot het raam ;
Of hij vraagt zich, bij 't aanschouwen
Van een eiber bij de sloot,
Waarin toch 't gemak kan liggen
Van dat staan zoo op een poot .
Maar, op eens hervat de geest weer,
Vol van gloed, zijn stoute vlucht,
Drij vend, als op breede wieken,
Door een frissche, refine lucht,
Om dan, rustend in de hoogte,
Als een arend op zijn rots,
't Aardsch gewoel to zien van verre,
En nabij

de glorie Gods .

En beneden gonst nog immer
Drukte en woeling door het huffs,
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Maar, wear hij is, komt dear niets van,
Dan een zwevend, zwak geruisch .
Man ! is 't niet een zinneteeken
Van het ambt, waaraan door 't woord,
't Plechtig jawoord, van uw harte,
Thans uw levee toebehoort ?
Telkens zal, terwijl in d' omtrek
Zich 't gejoel der aard verbreidt,
't Ambt in 't heilgdom u brengen
Van de stilte en de eenzaamheid .
Telkens zal, terwijl de wereld
't Dagwerk voortzet of 't festijn,
't Ambt als op den berg a voeren,
Om met God alleen to zijn .
Dat almee is van uw roeping
't Heilige en de heerlijkheid,
Dat ze u van de markt des levees
Telkens near een Tabor leidt .

Maar, dear tikt met kracht een kneukel
Op het buitenvlak der dear,
En, na 't wedersein van : „binnen !"
Straalt de hooge, roode kleur
Van 't gezond gelaat der werkvrouw
Hem, die 't uitsprak, glanzig aan,
Als een appel door de blaad'ren,
Of door 't hout de voile mean .
,,Of oe kloar bint, most ik vroagen,
't Brandt niet, de's 't geval wel niet,
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Moar ik most oe toch moar roepen,
Want get wordt zoo zachies tied," --

Of hij klaar is?

Ja ! dat is hij,
Vaardig ter getulgenls ;

Dat gevoelt hij, en 't verheft hem,
Schoon nog schroom in 't hart hem is .

Maar wat in hem vroolijk jubelt,
En wat in hem angstig hijgt,
't Vloeit to zamen in een stemming,
Waar get stil gebed uit stijgt
„Heer ! geef thans Uw zegeningen !
Heer ! geef heil op dezen dag !
Och ! dat 'k op deze eerstelingen
Voorspoed, rijken voorspoed zag!"
'a,.
71

XII,
En wear schommelt in den toren
lie oude kink, wier zware klank
Ernstig, en toch vriend'lijk tevens,
Maant tot ootmoed, lof en dank .
Born ! -- Kom ! -- Born

Kom !

Geslachten gaan onder
En jaren gaan om ;
Maar 't hail oozes Heeren
Zal kant'len noch keeren,
Born ! -- Kom ! -- Born !
Zijn naam is to loves,
Op aard en daarboven,
Alom .
Kom !
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Kom ?

IN T' SOBIEMERUURTJE .

I.
n 't schemeruurtje,
Zoo grauw en stil,

Dan sluipt de zonde
En bert in 't ronde,
Met boozen wil .
Maar, - 'k wil vergeten,
Wat kwaads hier leeft,
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En, blij to moede,
Sleehts zien op 't goede,
Dat de avond heeft .
II .
In 't schemeruurtje
Heerscht buiten rust .

't Is of de hemel,
Na 't druk gewemel,
Onze aarde heeft in slaap gekust .
Nu zwijgt, wat leven
En woeling wekt.
Den hellen luister
Verving het duister,
Dat als een nachtsprei de aarde dekt .
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a
De boomers bidden,
In zachte taal ;
En tusschen 't loover
Is 't klankgetoover
Te hooren van den nachtegaal.

In 't schemeruurtje,
Meer luw dan warm,

Gaan, koutend, koozend,
Onzichtbaar blozend,
De twee gelieven arm in arm .
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Ze fluist'ren zoetjes,
Maar rusteloos,
Van blijde wegen
En liefdezegen
En samenwezen voor altoos .
Ze teek'nen 't huisjen
Al voor hun geestj
Pat eens bun beiden
Zal woon bereiden,
En in hun harten is er feest .
IV .
In 't schemeruurtje
Klinkt rein en zacht
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Het lied der vrouwe,
Wier liefde en trouwe
Met stille vreugd den echtvriend wacht .
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Ze ontplooit voor 't kindjen
Het wiegedek,
En 't : „Suja, define !
Slaap, lieve kleine !"
1)rijt't als muziek door 't stil vertrek.
Paar komt de vader !
En afgelicht
Wordt bijl en shade
Hij kust zijn aade
En ook, voorzichtig . 't sl uim'rend wicht .

In 't schenieruurtje
Poet ;rootjes mood
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Vertelsels hooren,
Die 't hart bekoren
Per kind'ren, saftmgeschoold in 't rond,
Van tooverfeeen
Verhaalt haar sprook ;
En van kasteelen,
En ridderspelen,
Vertelt ze,

en yank van Jezus ook .

Sours treft de kleinen
Een zoete sch rik ;
Sours doers hun lippen
Een kreet ontglippen,
Of domm'len ze in met hoof lgeknik .

VI
Iii 't schemeruurtje
Lit, vol gevoel,
Naar vroeger jaren
De mensch to staren,
1)ie eenzaam leeft in 't aardsch gewoel .
Hij denkt ann vrinden,
Ver van hem of ;
Hoort stappen suizen
En stemmen ruischen
Van die al rusten in het graf .
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Hij ziet hun schimmen,
Die fangs den wand

Zich voortbewegen,
Hij hoort hun zegen,
Hij voelt hun adem, grijpt hun hand .
VII .
In 't schemeruurtje
Trekt stil ons hart,
Met feed en nooden,
Naar 't erf der dooden,
En 't licht der hoop doorschijnt de smart .
Dan rust het harte,
Van rouw zoo moe ;
Een zachte sterre
Ziet neer, van verre,
En knipoogt jets geheims ons toe,
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Als geestenfluist'ring
Is 't bladgeruisch,
En als daar stralen
lies hemels dalen,
Ze zijn als licht van 't \Taderhuis,
VIII .
In 't schemeruurtje
Ligt voor 't gemoed .

Zooveel, dat streelen,
Met troost bedeeleu,
Verblijden kan, zoo zacht en zoet .
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Als 'k denk aan 't scheiden,
't Vaarwel aan de aard,
Schijnt, van nature,
Mij dat juist de ure
Voor afscheid en - moor hemelvaart .
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I.
us, vader Primroos, 't is beslist,
De hit zal weg . Het beest

Is wel veel jaren goed en trouw
Bij a in dienst geweest,
1) 't Is bijna overbodig, to vermelden, dat het tooneeltje ontleend is
aan The Vicar o f Wakefield,
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Maar 't is dan flu ook oud en straw,
En daardoor mat en traag ;
Het wordt zoo knokig en zoo ruig
En 't houdt zijn kop zoo laag .
Alzoo, uw vrouw, uw kind'ren ook,
Besloten : 't kan niet meer ;
En 't baatte u weinig op den duur,
Al boodt gij tegenweer .
Uw Mozes, best daartoe in staat,
't Is al een flinke klant,
Moet flu er wee ter jaarmarkt gaan
En doen hem

van de hand .

Dan voegt hij aan d' ontvangen prijs,
't Beest is toch jets wel waard,
Een klein bedrag flog toe en koopt
Een jonger, beter paard .

II .
Wat een drukte in 't stille dorpshuis !
Allen in de weer, met spoed .
't Is, wijl Mozes heden, vroeg al,
Met den hit ter jaarmarkt moet.
Vrouw Debora zorgt voor voeding
Niet van huffs met leege maag !
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En de zusters dragen ijv'rig
Jas en hoed aan, das en kraag.
De oudste, Olivia, strijkt zorgzaam
Uit zijn kleed een valsche plooi ;
En Sophia legt een schuifknoop
In zijn halsdoek, keurig mooi,

En ze schikken en ze wrij ven
En ze poetsen, hier en daar,
Nu eels jasknoop, clan een kuitgesp,
Eind'lijk is clan Dozes klaar,

„Nu, (lag, vader ! moeder ! meisjes !"
Klinkt zijn groetend afscheidswoord,
En, op d' ouden hit gezeten,
Rijdt hij, nog eensomzievd,
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voort.

Vader, moeder, meisjes, alien,
In de huisdeur en er voor,

Koepen mid hem na : „Dag, Motes !
Doe maar goeje taken, hoor !"

De dag is haast verstreken,
De ton genaakt het West ;
En telkens zijn de blikken
Weer op den weg gevest .

s5

In 't eind, daar, in de verte,
Zien ze in den schemerschij n
Een wand'laar, die . . . is hij dat ?
Ja ! dat zal Mozes zij n
Hij is 't ;

hij komt al groetend

Aan de ouderwoning aan,
Waar vader, moeder, zusters
Reeds bij het tuinhek staan .
„Zoo, Mozes ! Wel, hoe ping het ?" -„Wat was de hit nog waard ?"
,,Wie kocht hem ?" -- „Maar, hoe kom je
Zoo zouder antler paard ?''
„Ja, 'k heb Been paard," is 't antwoord .
„Nu, 't zij . Geef 't geld dan maar".
„'k Heb ook Been geld ; 'k heb brillen
Van zilver, dik en zwaar" .
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„\rat ?" roept Debora, „brillen ?
'k Vat niet, wat dat beduidt ?"
„Jawel," spreekt lows, „brillen,"
En pakt ze op tafel nit .
„'k Verkocht den hit," vervolgt hij,
„Toen liep ik 't marktveld road ;
Maar 't eind was van mijn zoeken,
Dat 'k niets geschikts daar vond ."
„Toen wenkte mij een koopman,
Die zilv'ren brillen had,
En zei me, dat juist heden
Hij zoo verlegen zat ."
,,Voor 't derde deel der waarde
Bood hij die brillen me aan ;
Hij zei : als 't niet zoo spande,
Dan had hij 't nooit gedaan ."
„Een antler, die er bij stood,
Riep : „ „wat fortuintjc is dat !
Nou, jongcn ! jij mag blij zijn ;
Ik wou, dat ik ze had!""
Intussehen heeft de vader
Reeds 't sluw bedrog gegist
En roept, de waar beschouwend :
„Verzilverd koper is 't !"
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Nu wordt van alle zijden
De jongen uitgebrand
„Hoe kon j e toch zoo hot zij n ?"
„waar zat toch je verstand ?"

,,Hoe heb je aan zoo'n bedrieger
Op eens maar 't oor geleend ?"
„Mijn help ! is dat een domoor !"
„Mijn hemel ! wat een eend !"

Zoo gaat dat door en Mozes,
Al bevend, prevelt zacht
„Dat kon ik niet vermoeden ;
Dat had ik nooit gedacht !"

Iv.
1)at halt gij nooit gedacht .

Daarom, bedrogen jongen !

Neem ik 't bier voor u op . Dat ge u misleiden liet,
Neen ! 't was niet slim, 't is waar ; en, voor de kas is 't schade,
Maar oneer voor aw hart is 't niet .
(ij dacht niet, dat een mensch zoo laag, zoo valsch kon wezen,
Dat iemand koop'ren waar als zilver roemen zou .
Nog droeg uw borst een bloem, zoo rein, zoo fijn, zoo heerlijk
't Geloof aan waarheid, deugd en trouw .
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Die bloem viel af, viel nit !

U is de les gegeven,

Zoo droef voor 't eerlijk hart, zoo wreed voor 't rein gemoed,
vat ge ook bij 't schoonste groen, aan adderspog moet denken,
In wel doet, als gij argwaan voedt.
Die les kreeg elk van ons . Ach ! 't was een droeve ervaring !
Ons hart werd diep verwond ; de vaan der Hoop zonk neer ;
Die broeder werd geacht, was vijand ons geworden,
De wereld had heur schoou niet meer !
't Eenvoudig, open hart was voortaan dwaasheid to achten,
Verdevking werd tot plicht, wantrouwend zijn werd wijs.
Geloof had onze jeubd, blij was ze in 't goed vertrouwen, Helaas ! verloren Paradijs !
Maar toch, niet alles, neen ! niet alles prijsgegeven
Van 't eel en ruim geloof, dat onze jonkheid had,
Van onze vroeg're hoop en van onze eerste liefde,
Vau 't bloementijdperk op ons pad .
C oddank ! op 's levens markt vindt ge ook nog noob'le harten,
Wier streven 't koper nooit bedekt met zilverschijn ;
En - als er eens op de aard geen harten meer zoo waren,
Dan nog moest zoo het uwe zijn !
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omaan, er uit maar weer !

Wat waait het

En 't is weer, - 'k voel 't al, - vinnig koud.
't Begint me ellendig zwaar to valid ;
'k Ben ook al zestig jaartjes oud ;
En dau zoo ied'ren nacht de strait op,
Of 't vriest of hagelt, sneeuwt of giet, Na ja, bet moet wel, om den broode,
Maar voor een pretje doe je 't niet .
Want, heere mensch ! 't kin took zoo bar zijn,
Bij diepe sneeuw of felle kou ;
Een jonge kerel zou wel rillen,
En ik din, ik -- een oude vrouw !
En din, dat waehten, clays nog 't ergste ;
Je schelt, je roept, je beukt met kracht,
En ongenadig snerpt de nachtwind,
Terwijl je daar zoo staat en - wacht.
Ten langen leste komt er antwoord,
Maar vriend'lijk niet. Ik denk altoos

't Is raar, de meesten zijn al daad'lijk,
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Zoodra ze wakker worden, boos .
Ze roepen niet : „'t Is goed, boor, Evie !"
Neen ! bijna ieder snauwt, verstoord,
Als pleegde ik onrecht met mijn wekken
„Jewel ! Schei uit maar ! 'k Heb 't gehoord."
En - min is 't loon : een tiental centers
Voor zeven nachten achtereen !
En daarvoor wordt ge straw en pijnlijk

En sunken al je krachten been .
Maar, och ! beast niemand denkt er over,
Omdat beast niema ndooit je ziet .
Men voelt wel iets voor zichtbaar lijden,
Maar aan 't verborg'ne denkt men niet.
En, bovendien, wet is een porster !
Een nul in 't cijfer, -- donk're nul !
Ei, zoo?

Maar toch, de tank heeft waarde,
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Die ik zoo nacht aan nacht vervul .
Mijn komst verzekert orde en regel,
De tijdigheid van werk of tocht ;
Verstoord waar' veler dag, ja ! toekomst,
Ms Evie zich verslapen mocht,

Daarom, al vindt mijn stand gees eere,
Al is een porster niet in tel,
lk denk : als 'k trouw hen aan mijn roeping,
Dan doe 'k tack, in mijn duister, wel .
Wat zeg ik ? 't Blijft nog steeds me heugen,
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Wat tot me een vrome man eens speak
„Een yak vol kwelling is dat porren,
Maar, in den ;road een kost'lijk yak ;
Een yak, dat ied're wijze en brave,
Op zijn manier zich stelt ten plicht
Om, eigen rust en lust verloochnend,
Te wekken, wie flog sla peed ligt."
Maar, kom ! - Daar hoor'k den slag van vieren,
Die nit den ouden toren bromt .
Vooruit maar, Evie ! heden, morgen,
Totdat de groote Porder konnt ;
De groote Porder, die aan allen,
Aan vorst en bedelaar, beduidt
„Uw tijd is daar ; niet langer droomen !
Maak u gereed ! Gii moet er uit !"
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h

!
orn! Born
Born ! Born !

Zoo gonst, zwaar en ernstig, de kerkklokstoon orn .
Maar 't landschap is lichtend en lachend rondorn,
Vol heldere en zonnige tinten alom ;
Geen bloernstruik is flets en Been vogelken stow ;
En toch, al maar door, dat zwaarrnoedig gebrom ;
Waarorn ?
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Ziet gij daar, bij gindsche boomen,
Tusschen 't graan, dat de akkers dekt .
Niet jets donkeys nader komen,
Zwarte streep, die voorwaarts trekt ?
Pat is 't antwoord op uw vragen
Manners, die een doode dragen,
In twee rijen opgesteld,
En van vriend en maag verzeld,
Lijkstoet over 't levensveld !
Zie ! daar is de stoet . - Kom merle !
't Eerste tweetal, en bet tweede,
Volgt de doodkist zonder woord ;
daar van 't derde, en dan zoo voort,
Wordt bij wijlen jets gehoord,
In de voorste rijen zachter,
Ietwat luider weer daarachter
Merkbaar toont die zwarte lijn,
Dat wie zich bet eerste paarden,
't Dichtst nabij de kilt zich schaarden,
Ook den doode 't naaste zijn .
Tal van kind'ren, weggeslopen,
Om naar 't kerkbof mee to loopen,
Voelen blijkbaar niets daarbij .
„hijk eens, Janus ! wat een kikkert !"
„Heere menschen ! wat eeu dikkerd !"
Roept de kleine Lidewij ;
Maar zij springt verschrikt op zij,
Ms de knaap, om haar to plagen,
Met bet beest komt aangedragen,
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1)at door haar wordt afgeslagen,
Met het woord : „Gemeen ben jij !"

Hannes onderhandelt
Met Jeroen, die naast hem wandelt,
Bole

Overt runes van een mes
„Voor vijf knikkers ?" - „Neev ! Voor zes !"
Geurt, die niet wil onderliggen,
Als hem Gijs to blufien tracht,
Spreekt met fierheid en met kracht ;
„Onze zeug heft negen higgen,
Ei, en jullie zeug maar acht !"
Zoo zij n kind'ren . Och, zij stakes,
Schoon de Dood trekt langs hen heen,
Noch hun strijd, noch bun vermaken,
Does zoo kinderen alleeu ?
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Maar,

de stoet is aangekomen ;

Alle woeling is gestild ;
't Kleed wordt van de kist genomen,
En die kist wordt opgetild,
En dan neergezet op latten,
Rustend op der groeve rind ;
En vier Porsche kerels vatten
Dikke touwen in de hand,
Om den doode to doen dalen En van hen, bij 't opwaarts halen
Van die touwen uit bet graf,
Stoot den hoed eens dragers af,

Dien men hem in bruikleen gaf ;
Hoed, door acbtbare oudheid edel,
Maar bestemd voor kleiner schedel,
En die dus op 't groot're road
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Van dit hoofd seer tuit'lig stond .
't Ongeval is bijster aardig,
Naar het oordeel van de jeugd,
Aanstouds tot gegiegel vaardig,
Licht door leedvermaak verheugd .
Maar een diender, groot en baardig,
Dooft die ongepaste vreugd,
Want hij deelt, met barsch geluid,
Links en rechts vat stompen uit .
De oude scheper Jaap, wiens ooren
Al Binds lang haast niets meer hooren,
Spreekt : „Zie zoo ! da's weer gedaan ."
Maar zijn buurman stoot hem aan,
Roepend : „Je moet nog niet gaan
N og een toespraak moet er komen."
„Wabblief ?" - „Je moet blijven staan !"
Weder wordt gelach vernomen ;
Maar daar klinkt : st ! st ! in 't rond
En gesnoerd is ied're mood.

08

't Is nn stil. Dear treedt een grijze,
Achtb're prediker van 't Woord,
Hooggeschat als vrome en wijze,
Uit de zwarte rijen voort,
En gaat spreken . Ieder hoort .
„Mijn vrienden ! God wilde u bed roeven,
Maar denkt : slechts 't stoic"lijk overschot
Is dat, wet wij in de aard begroeven,
En niet zijn geest ; die ging near God .
Hij ging, van zonde en zorg ontheven,

Zijn Heiland na in beter leven,
En roept tot ons, die achterbleven
„ „Wenscht mij in uwen kring niet veer,
Maar zij 't uw bidden en uw streven,
Als ik, to woven bij den Heer,
Want dat is meer, den de aard ken geven,
Met al hear schatten, - eind'loos meer ." " Ja ! 't is mij hier, of zulk een woord
Nog van de lippen woodt gehoord
Des mans, die in zijn vreugd en smarte
Steeds in zijn Meester heeft geloofd,
En daardoor 't Paaschlied hield in 't harte,
Ook met de wintersneeuw op 't hoofd .
1)ie zoo de ziel ten hemel keeren,
Zoo Christus als hun Heer vereeren,

In laden, -- niet in vorm of schijn,
y oor zulken is dat woord des Heeren
„ „Wear Ik ben, zal mijn dienaar zijn ! ""
In zeeg'ning blijft zijn naam . Een zegen
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Zij in zijn beeld voor ons gelegen,
't Beeld van den man, die immer-door,
Ook bij de barste levensvlagen,
't Oog op den Vader hield geslagen,
Blijmoedig 't hoofd omhoog bleef dragen,
En altijd roemde, wars van klagen
„ „rk weet, aan wien i'k toebehoor ." "
Komt, gaau wij,

naar zijn voorbeeld werkend,

Als hij in omen God ons sterkend
En rustend aan den voet van 't Kruis
Zoo vinden wij Gods hoogste gaven,
Die 't hart verzadigen en laven,
En, boven 't donkey van de graven,
Ons 't licht doen zien van 't Vaderhuis ."

Teunis-vaer had onder 't spreken
Bij herhaling ja geknikt ;
Krijn in Krelis' hats gekeken,
Hoe zijn das daar zat gestrikt,
En toes dit hem was gebleken,
lead hij vroom weer opgeblikt .
Louw, toen 't woord in 't hart hem pakte,
Was bij 't zwellen van een traan,
Met de bruine bovenvlakte
Van zijn hand fangs 't oog gegaan .
Huib had de oogen dichtgedaan ;
En de scheper, onverdroten,
Om zijn oorschelp to vergrooten,
Met de hand om 't oor gestaan .
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Iaar flu -- van den doodenakker
Keert de schare huiswaarts weer.
't Lijk ligt in de groeve neer .

Doch de Hope werd er wakker,
Die bij sluiting van 't weleer
Spreekt van hooger en van meer.
In het sterfhuis zijn de vrouwen,
Die om d'afgestorv'ne rouwen,
Neergezetev bij elkaar ;
't Is een stille, zwarte schaar .
Niet veel antlers wordt vernomen,
Dan : „Och ja ! dat is 't besluit."
En : „Het levee lijkt wel droomen,"
En : „Gauw is een mensch er nit ."
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En : „Als levee jets beduid t,
't Is alleen dat van de vromen ."
't Schijnt dan, dat ze vromen wachten ;
Want daar staat, in overvloed,
NTat de ras verzwakte krachten
Van bet broze levers voedt
Hammers, brooders, boterklujten,
Krentenmikken en besehuiten,
Rundvleesch daar en kalfvleesch bier ;
Koffie, brandewij n en bier. 1)ie bij 't graf genooden waren,
Zien wij om dien disch zich scharen ;
Allen zien wij krachten garen,
Met een graagte, die ons leert,
Dat een mensch in 't graf kan staren
Zonder dat bet d'eetlust deert .
Maar, schoon blijkbaar aan die alien
Magen zijn ten deel gevallen,
Rekbaar buiten alle mast,
't Is Jan Ploeger, die in 't eten
Allen, die daar zijn gezeten,
Gansch'lijk overwint en slaat .
Berend vraagt hem : „Nog een broodje ?"
„'k Dank je," is 't antwoord, „'k schei er nit ."
Berend geeft een tweede stootje
„Kom ! nog eentje, tot besluit !"
„Nou, allo dan maar !" zegt Jan,
„Niet, dat in mij trek naar meer is,
Maar omdat,

wijl 't maar een keer is,

Pat 'k flog nemen kan er van,
Pit het leste blijk van eer is,
Pa 'k den dooie geven kan ;
't Was zoo'n goeie, beste man !"

„En het leste blijk van eer"
Zinkt flu mee in 't maaghol neer .
Is Jan Ploeger bass in 't eten,
Dirk, de snijder, drinkt het meest,
Maar spreekt toch, in vromen geest
„Zie je ? een mensch moest nooit vergeten,
Wat hij in zijn Bijbel leest,
Pat men pas van flood ging weten,
Toen er zonde was geweest ."
En, weer schenkend nit, de kraf,
Zegt hij : „Zie je ? 't was een straf,
Die de Heer op d'afval gaf ;"
Nu is 't drinkglas aan zijn lippen ;
„Maar die toespraak daar, op 't graf,
Was me wel wat flauw, wat laf,
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Door daar niets van aan to stippen !"
Droef last hij een zucht ontglippen
En

likt schoon zijn lepeltje af .

„Och ! zoo'n beste man was vader!"
Zegt de knappe vrouw van 't huffs ;
't Was geen hoorder, maar een dader
Van het Woord, bij vreugd en kruis .

Och ! ik mag er niet aan denken,
Dat zijn armstoel leeg zal staan ;
Da 'k hem niet meer toe zal wenken,
Als ik naar de stall zal gaan ;
Dat ik" - en een dikke traan
Vult den volzin verder aan .
Maar haar man en al de vrinden
Zeggen, dat zij vree moet vinden,
Want dat God het heeft gednan .
Eind'lijk : opstaan, handers geven .
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Afscheid nemen, stil geween,
't Huisgezin is weer alleen ;
Elk trekt weer in 't voile levee,
Allen gaat weer als voorheen ;
Maar -- in 't lievend hart blijft zweven
t Wee gevoel ; „Ik min er een !" -Hoe wonderbont is 't menschenleven !
Hoe treflend vloeit daar door elkaar
WTat dwaas en nietig is en naar,

Met wat vol ernst is en verheven !
De klok den Doods, de zotte klucht,
De kinderscherts, de bange zucht,
De trek van 't dierlijk zingenot,
Het heimwee naar den eeuw'gen God !
Zoo is 't in 't levee ied'ren dag .
Ale flu maar, bij die mengelingen,
De liefde tot de hoog're dingen
Het laag're al meer op zij mag dringen,
En 't eeuw'ge, met ziju zegeningen,
In 't sterflijk hart versterken mag !
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DRIE PAAR STRANDTAFEREELTJES .

I.
t voor plezier !

Een heele schaar

Man, vrouw en zoon, hun docht'renpaar,
Met lust en lath in de oogen ;
Drie knappe nichtjes van die twee
En flog vier jonkmans gingen mee ;
Ook tante is meegetogen .

Ze wilden strandwaarts, met elkaar ;
Ze spaarden op . -- De dag was daar .
't Was mooier niet to tre$en .
Een zoet en lekker koeltje krult
De golfjens, die de zon verguldt,
En strijkt ze zacht weer e$en .

't Is zichthaar op elk aangezicht,
Dat van 't zoo vroolijk zonnelicht
De stralen in hen vielen .
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Wat last wel eens op 't hart hun lag,
't Voelt flu zich vrij, - 't is uitgaansdag,
Ook uitgaansdag der zielen .

Het jonge yolk vooral geniet ;
Nu klinkt hun scherts, dan schalt hun lied ;
't Is dart'len, stoeien, plagen .
En & n voert flu de grap ten top
Hij neemt een meisken vierkant op,
Om haar in zee to dragen .

Het meisje schreeuwt, de jong'ling lacht,
Maar voelt zijn spartelende vracht
Zich uit den arm gereten.
Al vond de knaap zijn grap niet kwaad,
Door tante en moeder wordt zijn daad
Baldadigheid geheeten .
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Ze wand'len voort . -- Na klimt de troop
De duinen op, met luid geroep,
Verhit, bezweet, bestoven ;
Ze glijden uit in 't mulle zand,
Doch slaan aan helm en struik de hand,
En komen eind'lijk boven .
Maar eon der knapen,

wel wat ruw,

Geeft eon der deems op eons eon duw ;
En, hoe zij zich vermande,
Vergeefs ! Ze is plots'ling van de been
En rolt, al gillend, naar beneen .
Waar tante zegt : „'t is schande !" --

ii .
Daar gaat eon arme visseherman,
Met strompelende treden ;
Gebronsd van huid, gekromd van rug,
Vergroeid en strain van leden .

Zijn plunje is grauw, en ros zijn hoed,
Die toch nog beet zijn zwarte,
En met eon floersband is omstrikt,
Blijk van zijn jongste smarte .
Een krukjen steunt zijn linkerhand,
Zijn kleinkind schraagt zijn rechte,
Kind van zijn dochter, om wie rouw
Aan hoed

en hart - zich hechtte .

108

Zijn oog is dof, als afgemat
Van al het reeds geziene,
Zijn stem verzwakt, zijn vleesch verbeend,
Een wand'lende r«ine .
Maar, waar de bouwval wordt aanschouwd,
Die van 't kasteel nog restte,
Herrijst nog weder 't voile beeld
Van de eens zoo sterke veste .

109

Zoo was hij ook eens kloek en sterk,
Een borer, zoo stoer en wakker ;
De hooge schokker was zijn ploeg,
De holle zee zijn akker .

En gierde vaak een barre wind,
Al buld'rend fangs zijne ooren,
Hij deed tot in der stormen lied
Zijn eigen liedjes hooren .

En, ja, ale, na behouden rein,
Hij weer in 't kustzand stapte,
Begroette hij met vreugd zijn wijf,
Haar zoenend, dat het klapte ;

Maar ging ook welgemoed weer heen,
Trotseerend de gevaren,
Bewarend rust en lust in 't hart,
Bij 't woeste spel der baren .

't Is nu voorbij ; 't is fang voorbij ;
Zijn schuit, en hij, onttakeld .
Maar 't wordt vaak, bij 't gezicht op zee,
In hem weer opgerakeld,

Intusschen, 't is nu alles dof,
't Mist n u zijn gloed en verven,
En, -- wie zich nog vermeie op 't strand,
Hij loopt op 't strand to sterven .
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Daar staat een drietal burgerheeren ;
Ze houden ernstig samen raad ;
En gees der drie schijnt op to merken,
Wat op dat bord, daar bij hen, staat .

Standplaats voor ezels is het opschrift ;
Doch 't deert niet een der snugg're masts
Ze willen samen ezelrijden
En staan dus op de rechte plants .
't Accoord met d'eig'naar is getroffen .
't Is klaar ; de ruitertocht vangt aan .
Maar 't blijkt heel duid'lijk, dat de grauwtjes
\Teel liever zouden staan, dan gaan .
En, wordt gestadig ied're langoor
Met schop en slag en scoot bedeeld,
't Geeft niet 'creel bate, want zoo'n ezel
Is meest van kop tot staart vereelt .

En wel bezit, meer dan die and'ren,
Dat eene beest gevoel voor slang,
Maar 't goede flier is in 't vermogen,
Waarmee het waarneemt, wondertraag, -Sours kunt ge een klucht of grap vertellen,
Die een der hoorders pas doorziet
En als iets koddigs gnat erkennen,
Lang na flat gij die hooren liet,
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Dan gaat de man op eens aan 't proesten,
En ieder kijkt hem vragend aan,
Dewijl het woord, dat hem doet lachen,
Zoo lang al is voorbijgaan .
Zoo krijgt, dat blijkt, die eene grijze
In 't ezelbrein, zoo stomp en dof,
Van schop of stokslag pas bewustheid,
Lang na dat die zijn lichaam trof ;
Zoodat het beest, als zijn berijder
Geen werking van den slag nicer wacht,
Met plotselingen sehok flog voortschiet,
Alsof 't op eens zijn plicht bedacht .
Zoo is 't oak flu . Daar ligt de ruiter,
Wien zulk een sehok to fel bewoog ;
Vier ezelsbeenen stappen verder,
Twee steken loodrecht naar omhoog .
En 't geeft zijn vrienden,
och, zoo gaat het !
Niet zooveel streeling in de ziel,
Dat zij flog op een ezel zitten,
Als wel, dat hij er onder viel .

1

IV.
Ach, zoo lang al duurde 't lijden,
In dat flog zoo jong bestaan .
Wat men doers mocht, wat vermijden,
Met wat waap'nen 't kwaad bestrijden,
't Bracht geen overwinning anti .
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Nog &n proef : de stall verlaten
En naar 't dorpjen op de kust.
't Zou, - wie weet? - toch kunnen baten,
Als ze dear wat nederzaten, Bij die zeelucht, in die rust .
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Zie ! daar zit hij, bleek en teeder,
In den strandstoel .
intersch dek
Schut hem bij dit zomersch moeder ;
't Flets gelaat belt lust'loos neder,
Met een weemoedvollen trek .
En die trek wordt niet verdreven
Door die held're zonnetint,
Door dat boot en vroolijk levee,
Door de lied'ren, die daar zweven,
Door dat aardig spelend kind .
Niets vermag hem op to beuren,
Niets wekt hhjheid in dat hart .
't Kleurige verliest zijn kleuren
En bet geurige zijn geuren,
Under 't schrikbewind der smart .
Naast dien strandstoel zit een vrouwe,
Die, schoon welgemoed in schijn,
Ill bet lievend hart, vol trouwe,
diets dan leed heeft, Drew en rouwe,
1)at zal wel zijn moeder zijn .
die den lijder
't Is zijn moeder,
zoo
innig
teen
bemint,
0 !
En naast d' afgematten strijder
Fluistert : „God ! wees mijn Bevrijder !
Help mij en behoud mijn kind !"
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V.
Kijk ! daar ginds zwerft een paartjen, dat zoet'lijk en zacht,
Zich verlustigt met dwepen en droomen,
Zich verdiept in de toekomst vol vreugd, die hen wacht,
In de heerlijke daagjes, die komen .

„Dan zijn we immer," zegt hij, „met ons tweetjes bijeen ."
„Ja ! " zegt zij, „altijd-door met elkander."
„En," zegt hij, „'t is genoeg ook, wij beiden alleen . >>
„ Wel ! " zegt zij, „wij verlaugeu geen ander ."

„En ons huisjen," zegt hij, ,,o! ik zie 't daar al staan ."
„En ons tuintjen," zegt zij, „zie 'k al bloeien ."
„Dan," zegt hij, „lacht het hoogste geluk eerst ons aan ."
„Dan," zegt zij, „zal ons heil immer groeien ."
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En de jong'ling dicht voort van „zijn een en zijn al,"
En de maagd van „haar al in dien eenen ;"
En ze zien, wat hun samen ten deal vallen zal,
Links en rechts als van goudglans omschenen .
Ze zien nit in 't verschiet,

even ver, als in zee, --

En ze deelen hun wenschen en droomen
In 6guur en in beeld aan den horizon mea,
Als vervuld, als verwerk'lijkt gekomen .
En, zoo steeds wear bordurend in 't raam van de hoop,
Slechts met heldere draden, - geen zwarte !
Gaan ze verder en verder, in doelloozen loop,
En met rijmlooze verzen in 't harte . -Maar allengs, ongevoelig, met teederen druk,
Stuurt de jong'ling hat maagd'lijn naar 't natte,
W aar de rust'looze golfslag een laag liggend stuk
Van hat zandige strand overspatte.
Nu herovert op eens 's levens proza zijn recht,
Want to midden van al die visioenen
Zegt hat meisjen : „Terug wat ! Pat water is slecht,
't Bijt zoo nit in hat leer van je schoenen ."
VI .
Een arme vrouw, wier zwart gewaad
Haar als een wed uw teekent,
Zit, met haar jongsken, near aan 't duin,
Bij wijle een woordje sprekend,
Maar meestal zwijgend, en op 't lest
Dat zwijgen niet meer brekend .
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Op eene plek tuurt strak haar oog ;
Een traan rolt fangs haar konen,
Vertolking van den rouw en 't wee,
Die in haar boezem wonen,
En groeien, nu daar beelden weer
Van vroeger zich vertoonen,

't Had hard gestormd, 't had bar gespookt ;
Haar man was op de baren .
Dies was bij ied're vlaag een schrik
Haar door de ziel gevaren,
En biddend had ze aan hem gedacht
En aan wie met hem waren .
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Zij was,

't nerd in heur huffs haar to eng,

Gejaagd naar 't strand gevlogen,
En over 't wijde watervlak,
Nog immer fel bewogen,
Had ze uitgezien, met bonzend hart
En angstig zoekende oogen .
Geen scheepjen had haar blik ontdekt,
Hoe ver die blik mocht dragen ;
Geeu wimpeltje aan bet diepe zwart
Des hemels op zien dagen,
Maar wachtend was ze blijven staan,
Door wind en buff geslagen .
telkens weg,

En eind'lijk zag ze jets,
En telkens weer verrezen,
't Komt naderbij,

- wat zou bet zijn?

Haar ziel voelt duizend vreezen,
Daar zijgt ze ineen en gilt : „0 God !
Moest dat zijn einde wezen !"
En op die schrikb're plek van toen
Tuurt weer haar blik, op heden,
En weer komt alles voor haar geest
Van dat zoo bang verleden,
En - los breekt ze in het bitt're woord
„Dat kreeg ik op mijn heden !"
„Zoo doet die God, die Liefde beet,
Erbarmer, Albehoeder !
0 ! bij die namen werd mij 't hart,

119

Verwoed en steeds verwoeder"
En 't knaapjen valt haar om den hall,
Al krijtend : „Moeder ! Moeder !"
VII.
Een tegenstelling, scherp en schril,
Was telkens bier to aanschouwen
Nu 't lachend spel en 't blij genot,
Dan 't schreien en bet rouwen.
Icier zotte grap, daar angstig leed,
her 't licht der hoop in 't harte,
En daar de donk're, somb're ziel,
Vertwijflend in haar smarte .
En

't eene, door geen overgang

Verbonden aan bet antler,
Maar alles telkens door een kloof
Gescheiden van elkander .
Mocht nu die kloof van 't rauw contrast
't Gevoel lets pijnlijks geven,
Bedenk : dat kwam zoo in mijn dicht,
Doordien 't zoo is in 't levee .
Ja ! aan bet hoofd flier strandtaf'reelen,
Van lijden sprekend en van spelen,
In al bun snijdend onderscheid,
Zou immers 't opschrift zijn to geven
„Zoo loopt bet bonte menscbenleven
De kust langs der Oneindigheid ."
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WEFT GIJ 'T NOG ?
(Fragmenten van gesprekken .)

I.
Twee gewezen sehoolmakkers .

Weet gij 't nog ? Op Woensdagmorgen,
hwam steeds J U N G s m weer uit den hoek,
Die ons moest ordent'lijk makers ;
Wat verwenschten wij dat boek !
4

Zeed'l?jk onderwij$ voor kindren,

Was de naam, -- tot regeling
Tan derzelver doers ter $chole
En in den familiekring .

4
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Ja, dit ongeveer was titel
Van het werkje, dat, zeer breed,
Plichten en manieren voorschreef,
En zoo vaak ons geeuwen deed .
Later ben ik gaan begrijpen,
Wat de meester zei : „Gewis
Toont joist dit uw geeuwen klaarlijk,
Dab u 't boek nog noodig is ."
'k Weet het, ja . - En weet gij ook nog,
Hoe wij dikwerf 's mans geduld
Hebben uitgeput en 't harte
Hem van bitt'ren toorn vervuld,
Als hij sprak van Hollands Graven .
En wij neurieden in koor

„Dirk de Eerste, 1 ) Dirk de Tweede,
A - e - rnout !" en zoo vender door .
't Kan mij sours flog wel eens hind'ren,
1) Hier achtte ik een hiaat geoorloofd, daar in onzen dreun niet
paste Dirk d' Eerste, maar, voluit, Dirk de Eerste .
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Dat wij vaak dien goeden man
't Nuttig levee zoo verzuurden ;
Heusch ! 'k heb nog sours spijt er van .
Goede man ? 't Mocht wel zoo wezen ;
Erg geniepig kon hij zijn .
Eens kwam 'k tegen hem in opstand
Met een gramschap vol venijn .
In mijn less'naar had 'k een hoekjen
Met mijn boeken zoo omwald,
Dat ik dacht : flu is 't wel zeker,
Dat daar de aandacht nooit op valt,
In dat hol werd opgeborgen,
Wat 'k aan contrabands had .
Maar 'k west nog niet, hoe hij 't merkte,
De oude speurneus snapte dat .
Want 'k ontdekte op zeek'ren morgen
Alles, alles was er uit,
Drop, een appel, twee sigaren
En een halve scheepsbeschuit.
En de plaag zei, met een hoonlach
,,'k Heb dat ontuig weggegooid ."
Ontuig ! - Wat ik toen gevoelde,
Neen, maar - -- dat vergeet ik nooit .
Plot'ling kookte in mij een woede,
Die hem de aanklacht hooren list
„Weggegooid ? Neen ! Opgegeten !"
('k I)acht aan de sigaren niet .)
„'t Is mijn eigendom !" vervolgde ik ;
„'k Eisch 't ontvreemde goed weerom !
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En toes gaf hij mij een oorveeg,
Zeggend : „lla's jou eigendom !"

Toch al hadden we onze grieves,
Was die tijd wel vrij en blij ;
Maar, 'k erken het,

das wel 't meeste,

Als het schooluur was voorbij ;
Als wij onze tochten deden,
Vergezeld van hood of bok ;
Als wij hoepelden of tolden ;
Als het vliegertouw ons trok ;
Als wij buiten dijkjes bouwden,
Slootjes groeven in bet zand ;
Als wij zevenklappers kochten ;
Als wij duikelden in 't land .
Ja, en, naast die vrede-kunsten,
Ook 't genot van d' oorlogsmoed,
Als wij tegen and're scholen
Vochten, vol van heldengloed .
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Stokken, riemen, boekenplanken,
Dienden ons, bij tegenweer
En bij aanval, - leien, touwen,
Mattenkloppers, en zoo meer .
Meest lag 't slagveld voor dat Hofje,
Met die steenen gevelplaat,
WT aar nog altijd 't vredig opschrift
,, iefde is 't fondament " 1) in staat .
Weet gij 't nog ? - Maar schoon die steenplaat
Spraak'loos sprak van liefde en vree,
En ons zachte zeden aanprees,
Daar bemoeiden we ons niet mee.
Liefde ? ja, heel mooi, die liefde !
Maar wij konden geen soldaat
Van 't vijand'lijk heir ontmoeten,
Of wij spraken, vol van haat
„Kom maar morgen, over vieren,
Kom maar, met je heele bent,
En dan wordt gij afgeranseld,
\'lak voor : „Liefde is 't fondament ."

1) Opschrift van een Hofje, op de Keizersgracht, to Amsterdam,
tusschen de Berenstraat en de Runstraat,
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I[ .
Twee gewezen vriendinnen van de kostschool .

Weet gij 't nog, hoe eens in woede
Onze Franscbe Juf ontstak,
En daarna, verscheiden weken,
Ook Been woord meer tot mij sprak,
Wijl ik eens, bij de vervoeging,
Die me als tank was opgelegd,
Na het zeggen : „Je m ennuie,"
„Tu m'ennuies" had gezegd ?

Weet gij ook nog, als wij zaten
Voor het huffs, bij 't rozenperk,

126

I

Hoe Madam met drang kon fluist'ren
„Kijkt niet op! Tuurt op je werk !"
En hoe wij ter sluiks dan keken
Met eeu heimelijk pleizier,
Ziende, wat Madam gezien had
't Naad'ren van een officier .
Ja . En hoe ze ons eens bekuorde,
Toen ze op onze kamer kwam
En van jou, bij 't binnentreden,
Jets van „kneveltje" vernam ;
Hoe ze toen, verstoord en driftig,
Rekenschap daarvan je vroeg,
En wou weten, wiens de lip was,
vie bedoelden knevel droeg . Zeker ! 't (oaf een barre scene
Op dien avond ; 't heugt me best.
'k Hoor haar nog mij, met veraehting,
Noemen „een ondeugend nest !"
'k Hoor haar nog kort'aadmig dreigen
„Schrij ven - zal ik - aan papa ;
Ann papa, - want 'k wil nog sparen 't Kiesch gevoel van - je mama ."
Ja ! maar 't was nog heel wat erger,
Toen, met jolig feestgedruisch,
Onverwacht die troep studenten
't Plein-op kwam en in het huffs .
Weet gij 't

flog,

hoe ied're jonker
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Daad'lijk zicb een jonkvrouw koos,
En er mee in 't rood ging dansen ?
Mensch ! wat was Madam toen boos !

Boos, omdat ze zoo iets durfden,
Maar nog meer,

dat bleek ons ras,

Omdat niemand van ons, meisjes,
Daar zoo bijster boos om was .
Want wij lieten heel gewillig
Met ons draaien, draaiden mee,
Niet geloovend, dat men waarlijk
Aan zoo's walsje zonde dee .

Weet gij 't nog, hoe met de dakklok
Door Madam toes werd geluid,
Zoo, dat uit bet dorp de brandweer
Ann kwam rennen met de spuit ?
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Kluchtig, ja ! -- Maar 't grootst spektakel
Gaf Miss Murdstone, -- teed're ziel ! -Die, al roepend : „Shocking ! Shocking !"
In een hoekje in onmacht viel,
En die, toen ren der studenten
Tot haar toetrad met een glas,
Even keek, maar toes ging gillen,
Of 't een Leviathan was .

Och,

flu

ja, maar zoo kleinzeerig,

Als die Miss was, dat was mal ;
Weet gij 't nog, toen ik eens voorlas
Van een herdershut in 't dal,
Gansch omringd van naakte rotsen,
Hoe een bloc van 't diepste rood, -Weerschijn van het maagd'lijk harte,
In haar bleeke wangen schoot ?
En toen 'k lachte, sprak ze toornig
„Niets komt ooit van jou terecht !"
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Maar 't is nog al losgeloopen ;
Of ben ik zoo bijster slecht

Twee gewesen Academievrinden.

Weet gij 't nog, wat bange dagen,
Eu wat barre nachten mee,

13)

Ons en onze tijdgenooten
't (koenz~jn eens doorleven de? -Ja ! Maar ook, hoe al ons lijden,
Ons gesidder, ons gemor,
Plots'ling wegzonk bij die toespraak
„Nieuwe Leden van bet Corps !" -0 ! wat toen tot hooge geestdrift
Onze ziel werd opgevoerd,
En hoe inuig diep wij voelden,
Pat „student" is en wat „ploert !"
Weet ge 't nog, wat dwaze grappen
Somtijds werden uitgedacht ?
''k Denk nog wel eens aan diep nachtwacht,
Die door ons werd opgebracht,
Dien wij rustverstoorder noemden,
Om zijn roep eu ratelslag,
Hem beduidend, dat zulk tieren
Slechts er door kon over dug .
Ja . En eens die rit door 't tolhek,
Twintig sjeezen na elkaar,
Toen elk riep, ook de allerlaatste
„Bias ! wacht op den laatsten maar !"
Weet ge ook nog, hoe 'k eens diep dokter,
Die ons, buiten, tegenreed,
In zijn tilbury gezeten,
Door een handwenk stilstaan deed?
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Hoe 'k hem vroeg, om mee to rijden,
En hoe hij then toornig vroeg
.,Ziet gij niet, dat bier geen plaats is ?"
En wat blik hij op mij sloeg,
Then ik zei : „'k Zag met vertrouwen
Voor een edel mensch u aan ;
'k Dacht, dat gij, een mensehenhelper,
Er voor mij wel uit zoudt gaan ."
Wat die dokter then deed booren,
Woedend over ons pleizier,
En vooral niet minder woedend
Om de pret van zijo koetsier !
Nu ja, malle jong'lingsgrappen,
Maar, dat was toch alles niet .
Weet gij 't nog, wat idealen
Wij ons maalden in 't verschiet ?
Van de liefde en van de liefste
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Spraken we zoo vaak net gloed,
En 't sonnet aan Trude en Laura
Bruiste ons nit het vol gemoed.
't Schett'ren van den roem bekoorde ons,
Maar ook 't vredig echtverbond .
Op bet veld der wetenschappen
Stapten we als hoogwijzen rood .
Als geboren tot hervormers,
Sprakenn we over Kerk en Staat,
En we dachten : goed ml 't worden,
Als men ons maar redd'ren last.
Wat wij droomden, wat wij dweepten,
Vuur in 't oog, in 't harte staal,
En als werk'lijkheid omarmend
't Stralend beeld van 't Ideaal !
't Was een schoone tijd, voorzeker,
Bloesemgeur en bloemenpracht
Licht in 't ronde en in de verte,
En van binnen gloed en kracht

Weet gij 't nog ? Maar 't is verdwenen .
Wat in hope ons heeft verheugd .
Veel althans heeft niet bewaarheid
Die visioenen onzer jeugd .
Daarom ook heeft me een Reunie,
Hoeveel goeds en zoets zij geeft,
Veel, waarbij een stifle weemoed
Roerend mij door 't harte beeft ;
Want zij doet zoo sterk mij voelen
Jaren smelten, droomen vlien,
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En, 't is kaal of gr~is geworden,
Wat ik eens heb groen gezien .

IV .
Twee eehtelingen

Weet gij 't nog, wat zaal'ge vreugde
Onze barters zette in gloed,
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Toen de dag van onze hope
Eind'lijk door ons werd begroet ?
Ja ! En 'k zie nog al de gasten
Van den blijden bruiloftsdisch ;
Breede kring, waarvan op heden,
Ach ! zoo weinig over is,

.,
Ook ik zie ze nog, die vrienden,

vie daar, bij 't geheven glas,
Zoo recht hartelijk ons wenschten
Allen, vat maar wensch'lijk was .
Weet gij 't nog, hoe we in-gelukkig,
Na volbrachte huw'lijksreis,
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In ons eigen huisje traden,
Wear zoo alles near den eisch
Was geordend door mijn moeder,
Met een zorg, die niets vergat ?
Hoe we elk busje en doosje ontsloten,
En hoe elk zijn inhoud had?

Weet gij 't nog, wet nieuwe weelde
Onze zielen trillen deed,

Toen onze eersteling bet licht zag ?
Hoe, bij d'eersten levenskreet
Van dat kind, ons hart zijn volheid
Uit deed stroomen in een klank
'k Kon niets meer, niets antlers zeggen,
Dan een stamelend ; „Goddauk !"

En wet heil, dat nimmer deze,
En nooit een uit onzen kring
't Vreugdevol „Goddank !" beschaamde,
Dat om hem ten hemel ging .
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Zeker !

Maar hoe droef to moede

Was dies dag ons 't harte toch,
Toes voor 't eerst een onzer kind'ren
Van ons heenging ! - Weet gij 't nog ?
Weet gij 't nog, hoe onder 't schikken
Van zijn ko$er, vaak uw oog
Vochtig was en stil een belle
Uit uw hart ging naar omhoog,
i3ede, dat hem God meeht leiden
En bewares rein en goed,
En hem eens terug mocht voeren,
Onbedorven van gemoed ?
Hoe ook onze groet van afscheid
Uitliep in deze eene bee,
En hoe wij, na 't laatste kuikje,
Klaagden : „Wat doet scheiden wee !"
Wee, ja, vast ; zelfs din to voelen,
Als de scheiding heil omsluit .
Gnat niet zelfs 't gelukkigst bruidje
Schreiend de ouderwoning uit ?
En, wat gunstigs en verblijdends
't Jeugdig paar op weg verzell',
Zeggen toch niet vader, moeder
Weenende hun kind vaarwel ?
Ook dit kennen we uit ervaring ;
Langzaam slonk zoo ons gezin .
En, jawel, ik wil 't wel weten,
't Had mij jets aandoenlijks in,
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Toen 'k daarvan u hoorde zeggen
, .Eerst die zoos, en nu de braid ;
't Kringetje om de tafel mindert ;
Voortaan ken een bled er nit." -Ja ! Maar weet gij 't nog, wet vreugde
Ons wear nieuw in 't harte kwam,
Toen onze arm ons eerste kleinkind

Van bet moedertje overnam ?
Kleinkind, -- beide, tot herinn'ring
En tot hope, nieuwe stof ;
Kleinkind, -- iets in 't menschenleven,
Als 't Sint Jan's-lot in den hof.
Ja, maar toch, zoo dealt de zonne
En verlengt de schaduwlijn .
Ongetwijfeld . Maar den dank ik
Als wij eens er niet meer zijn,

Levee in den kring der onzen
Van ons geest en beelt'nis toch ;
En zij zullen zeker, zeker,
Onder 't vragen : „Feet gij 't nog ?"
Telkens dit en dat herdenken
Van ons lot en levenspad,
Innig voelend, dat wij innig
Steeds hen hebben liefgehad .

Mijn vrienden ! Zoo heb ik gesprekken
Van jongen en ouden gehoord ;
Ik hoorde er de luimige scherts in,
Maar ook bet weemoedige woord .
Nu ja, maar zoo is 't ook in 't levee
't Begint onder lachend genot,
't Loopt voort onder wiss'ling van tonen,
Maar de ernst en de weemoed is 't slot,
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HET LASTIGE VAN EEN NAAM .

e Markies van Saint Cyr aril Parijs uit,
Dat heel boos over broederschap praat
En uit naam van gelijkheid en vrijheid,
Al wat hoog is, zeer hartelijk haat .
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Bij de poort vraagt de wacht, hoe zijn naam is,
Met een vorsehenden blik op 't portier ;
En flu komt van den bok ai hat antwoord
„'t Is mijnheer de Markies van Saint Cyr ."
„ „Wat, mijnheer ?

Er bestaan hier geen heeren. "'
„Nu, dan enkel : Markies van Saint Cyr."
„ „Een markies ? Maar je diende to weten
Er zijn ook geen markiezen meer hier .""
,,Van Saint Cyr dan maar, zonder dien titel,
Als dit meer je bevredigen kan ."
,,,,Van Saint Cyr ? Wel, dat kan je begrijpen
Niemand heat tegenwoordig meer Van .""
„Last hat wag dan, als Van u zoo hindert ;
Is Saint Cyr, zonder meer, u dan goad ?"
„ ,,In 't geheel niet ! Een mooie historie !
Wij erkennen geen Santen-gebroed ." "
„Nu dan Cyr,
niets er voor of er achter ."
„ „Wat ? Dat woord is met Sire verwant,
En van Sire's, flu alles gelijk is,
Komt geen snort seer to pas in ons land .""
„Ja maar, meer kan 'k den naam niet verkorten ."
„ „Nu, dan keer je maar om en rijd voort,
Want een kerel, die zoo is geheeten,
Mag in geen geval vrij uit de poort ." "
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MIJNHEER DE HOUDER.

ijnheer De louder is een wijze ;
lij zegt maar niet op alles ja,
Maar gaat, bij elk verzoek of voorstel,
Den staat der zaak nauwkeurig na .

Zoo geeft hij dus ook nooit zijn hulpe,
Als wijsheid weigering gebiedt ;
Verkeerd to geven, doet men kwaad mee ;
Dus, dan geeft hij veel liever niet .
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Men vraagt hem om een kleine gave,
Ten bate van 't mishandeld flier .
„Wel, neen !" zoo luidt zijn ernstig antwoord,
„Voor dieren P Neen ik !

Hoor eens bier

Door menschen wordt zoo veel geleden,
Zooveel ellend, zooveel geniis,
Dat,

neem flit oordeel mij niet kwalijk ! --

Die zorg voor dieren ziek'lijk is ."

J
i
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Steun wordt gezocht en geld gezameld
Voor 't liefdewerk van

't Roode Kruis.

„Neen !" zegt hij, „kom me dit niet vragen,
Want daar ben 'k zeker niet van t'huis ;
Ik zeg : men moet Been oorlog voeren,
Maar neemt gij nu gekwetsten op,
Dan geeft ge een premie aan bet slachtwerk ;
Dat is de onzinnigheid ten top ."

Een warm en ijv'rig vriend der Zending
Vraagt hem een gaaf voor 't Heidendom,
„Mijnheer !" is 't antwoord, vastberaden,
„Kom met dit aanzoek nooit weerom ;
Er zijn in eigen land en natie
Nog zooveel heid'nen ! - 't heeft geen pas,
Zooveel to doers voor verre volken,
Alsof bet bier niet noodig was ."
Hem wordt de nood eens mans besch revers,
Onlangs ontslagen nit de eel .
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,,Verlangt gij, dat ik daaraan does zal9"
Zoo spreekt hij, -- „neen ! ik dank je wel,
Een eerlijk mensch heeft vaak behoeften,
Waar niemand ooit met ernst op let ;

Maar boeven helpt men ;

fraaie liefde,

Die zoo een loon op 't misdrijf zet !"

148

„Mijnheer ! indien 'k eens honderd golden
Van u ter leers ontvangen mocht," , . ,
„Neen, man ! die jets van mij wil leenen,
Die heeft een slecbt adres gezocht ;
In dit geval kan 'k ook niet seven,
Maar antlers, ziet ge ? in 't algemeen,
Geef ik nog liever vijftig golden,
Dan dat ik vijf en twintig ken,"
„Mijnheer !" , , . „Och, hemel ! weer een noodkreet
't Wordt voor mijne oogen geel en groen,
Van al die nooden, al die vragen,
Ik kan toch niet aan alle$ doers !"
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WA T N IEMAND WEET .

iemand weet, schoon geleerdheid al veel er van zei,
Wat het eerst hier geweest is, een kip of een ei ;
Uit wat oorzaak driekleurige katten bestaan,
Mar een kater haast noon met drie kleureu er aan ;

Om wat reden de Donau Been palingen heeft,
Als schier overal elders die vischsoort toch leeft ;
Hoeveel minder 't bezit wel moet zijn dan 't Bemis,
Eer de titel van kaalkop toepasselijk is ;
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Wat verband er toch is van de sekse en de stem,
Wat het achterste of 't voorste mag zijn van een tram ;
Maar - 'k was wijzer, als 'k niet sulk een optelling deed
Niemand weet recht, hoeveel wel een mensch nog niet weet,
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ONSCHULDIGE PRET .

Leen ! 'k moet je een nieuwtje vertellen ;
't Is zeker wel zeer naar je zin ;"
Zoo sprak Van der Grol, „'k heb een briefje
Van Line, jou ouwe vriendin ;

Ze schreef, dat ze morgen bier door moest,
En daar ze je in jaren niet zag,
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Zou ze, als er althaiis Been belet was,
Hier gaarne dan blijven dien dag.
Ze wilde daar jou mee verrassen ;
Maar 'k weet wel, dat vind je zoo naar,
Als plots'ling een gast voor je neus staat ;
En dus, daarom zeg ik 't je maar .
Doch, een ding is wel onpleizierig,
Ik noem bet een schrikk'lijken last, Ze meldt, dat ze doof is geworden ; -Maar, 't helpt niet, wij zijn er aan vast,
Ik schreef, dat ze ons zeer zou verblijden,
Dat je altijd nog praatte van Lien ." , .
„Da's best, man !" hervatte de gale,
„Ik wil haar heel graag nog eens zien ."
En tijdig, den anderen morgen,
Staat vriend Van der Grol aan bet spoor .
Daar komt ze ! - „Dag, Line ! hoe gaat bet?
Mooi weer, he?

Wacht, bier flu maar door."

„Uitstekend . Jij ook wel ? En Lena ?"
„Heel wel," is bet autwoord, „alleen,
Ze is doof, en dat werpt wel een schaduw
Zoo over 't gezellige been ."
Het tweetal, zoo pratend, is verder
Door straten en stegen gegaan ;
En als ze aan een hoek zijn gekomen,
Zegt Line's geleider : „Kom aan
Daar staat ze op de stoep ; kijk ! ze wuift al ."
lira zijn de vriendinnen bijeen ;
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En Leen roept : „Hoe gaat het je, Line ?"
En Lien roept : „Hoe gaat het jou, Leen ?"
En Leen roept : „Je hoeft niet to schreeuwen ;
'k Mankeer aan mijn ooren nog nets,"
En Lien zegt : „Maar waarom schreeuw jij zoo?
't ~Gehoor is zoo goed nog, als jets."

De vrouwen doorzagen nu 't raadsel
Het bleek, Van der Grol had gejokt.
En door dat verdichten van doofheid
Aan beiden dat schreeuwen ontlokt .
Hij zei, daar hij nooit jets verteerde
In bierhuis, concert of ballet,
Zoo mocht hij wel graag in zijn mooning
Zoo'n snort van onschuldige pret
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WAT IS ZIJN VAK ?

eoordeel niet uws naasten oordeel,
Zoolang gij niet den wortel ziet,
Waaruit, natuurlijk en noodwendig,
Zijn sin en meening opwaarts schiet .

L
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En, gaat gij zoeken naar den wortel,
Waaruit die stain komt en die tak,
Vergeet vooral dan niet, to vragen,
Wat zijn bedrijf is of zijn yak .

Ik hoorde een hooggeleerde brommen,
Bij 't aanzien van een eng'lenbeeld,
Wijl 't, naar gewoonte, met twee vleug'len
En met twee armen was bedeeld .

't Was onzin, zei hij, wangedaante,
Onwetenschapp'lijke overvloed,
Vermits men vleugeleii of armen,
Maar niet die beiden, hebben moet .

1k dacht er over, wat dies spreker
Daarbij tot zooveel toorn bewoog,
Ik vroeg en vorschte en -'k vond den wortel
De spreker was een zoaloog . -
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'k Vernam eens van een eerzaam burger,
Als vroom geacht in heel zijn kring,
En daarom beurtelings verkozen
Tot kerkvoogd en tot ouderling,

Een uitval, o ! zoo boos en bitter
Op 't Bijbelwoord vol lieflijkheid,
Van 't vogelkijn, dat niet kan zaaien
En toch zich voedsel vindt bereid .
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„lk wil 't gelooven !" sprak hij schamper,
„Ze vinden voedsel, ja, maar hoe?
Ze steles, - en gees roover steelt er
Zoo stout en onbeschaamd op toe ."

Ik was verwonderd ; 'k dacht : bii dezen
Komt zulk een taal wel 't minst to pas ;
Maar 't licht ging in mijn duister schijnen,
Toes 'k hoorde, dat hij
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tuinman was .

Eens sprak een bestje, bij mijn vragen,
Waarom, zooals ze had verklaard,
Zij nooit ter kerke giug : „Wel manlief !
Omdat me char zoo's slaap bezwaart ."

„Foei, ! Slaap ?" zei ik, „maar't is toch wenschlijk,
Pat beter zin u dit ontwenn',
En dat
" „Schei uit maar !" zei het vrouwtje,
„U weet niet, dat ik porster ben ."

'k Zag aan een loods, die, met zijn knapen,
't Benarde scheepsvolk had gered,
Wier bodem, bij 't gebeuk der stormen,
Zich op het strand had vastgezet,

Een net en fraai getuigschrift geven,
Met mooie krullen rijk getooid,
Maar 'k zag alras zijn mood, bij 't lezen,
Met wreveligen trek omplooid,

Eu 'k zei : „Dat schijnt je niet to streelen ;
Je zit zoo stug char als een hark ."
„Dat zal wel waar zijn
was zijn antwoord,
„Daar staat een brik, en 't was een bark 1"
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Zoo wil 'k maar zeggen, als gij oordeelt,
Bij 't gees uw naaste spreekt of sprak,
Weet eerst, waarom bij zoo sick uitlaat,
: ,,Pat
En vraagt vooral
is zijn yak ?"
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DE POPPENKAST .

aar hedachten aan mijn jeubd
Beelden doers verrijzen,
Die 'k, als bronnen van benot,
In mijn lied mab prij zen,
Zie

1k,

onder and'ren, vast

Ook de poppenkast,

D
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Als die ruitjes-tent verseheen,
Wat we draafden, vlogen !
Wat we keken naar het spel
Met twee stralende oogen !
Wat wij lachten, hoop en ruim,
Om Jan Klaassen's luim
Nog, wanneer 'k dat roltooneel
Op een plein zie prijken,
Is begeerte mij in 't hart,
Om to blijven kijken ;
Doch ik denk : „ontzeg 't u maar ;
Want het staat zoo raar ."

Maar dan voel ik leed er van,
Dat het „raar" zou wezen,
Als ik nog eens kind wou zijn,
Kind zijn, - als voor dew .
„'t Staat niet," is de droge wet ;
I)ood van heel de pret .
En waarom toch P - Heb pleizier,
Mits 't peen smetten drape .
Daarom, wie den man bestelt,
Were 't ruwe en age ;
Als ge een kwartjen extra biedt,
Vloekt Jan Klaassen niet .
Ware door een kwartjesbond
Ruwe taal to keeren,
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I
Ook in 't alledaagseh gesprek
Van beschaafde heeren,
'k Wierf in dew zelfden stood
Leden voor zoo's bond .
Nu,

nog lie ik Jan en Trijn

En hun huwlijkspanden ;
'k Zie hem schoppen naar den Dood,
Met zijn been in handers ;
Enn met bei zijn armen slaan
Wie hem dorst weerstaan .

'k Weet nog, hoe ons vaak de pop
Kon aan 't schaat'ren brengen,
Die zich met een forschen zet
Eensklaps kon verlengen ;
Met een schel en schril geluid
Schoot zijn teals vooruit .
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En tan dacht ik,

onbewust

Van mijn zinrijk denken
Die zoo uit de laagte in eens
Naar de hoogte zwenken,
Hebben in then groei ilea neks
lets bijzonder geks.

Maar, de groote aantrekk'lij kheid,
Waar wij 't meest aan hechtten,
Was en bleef Jan Klaassen zelf,
Vast ook om zij n vechten .
Pat Mj vocht ook met Katrijn,
Deed mij toen geen pijn .

Later wel, toen 'k eenmaal what,
Dat Jan Klaassen's waning
't Werkelijk tooneel yank was
Van zoo'n vechtvertooning .
Ach ! in 't razen van de pop
Trail de waarheid op .
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Evel,

is 't niet ?

't was oprecht ;

Want, wat zijn er velen,
Die elkaftr op 't schouwtooneel
Met veel zoets bedeelen,
Maar toch in hun ironing zijn
Als die Jan en Trij n .

Doch, 't is waar, then ik eens zag,
Was niet die trompetter,
Die, bij 't sarren van Katrijn,
Met zijn raw geschetter
Dikwijls 't heele Fransche Pad
Opgewonden had .
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Maar ik dacht toch nog aan hem,
Aan Jan Klaassen d' Ee7'ste,
En ik dacht : „van alle piju
Doet wel deze 't zeerste,
Als men met doorwond gemoed
And'ren lachen doet ."

Nu, de man is lang al flood ;
Maar zijn beeld blijft leven ;
Ja ! de Roem heeft, in zijn hal,
Hem een nis gegeven,
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En de loftrompet der Faam
Viert 's trompetters naam .
Wat al niet een stralenkrans
Om een naam doet glansen !
Trouwens, menig ander ook
Liet de poppen dansen,
Zij 't weer antlers dan die Jan, En werd zoo de man .

„Breng de poppen aan den daps !"
Dacht een Alexander,
Cesar en Napoleon
En nog menig ander ;
En zoo werd bun naam vermaard
Over 't road der aard .
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Breng de poppers aan den daps,
Ook in kleiuer kringen ;
Neem maar jets,

van school of kerk

Of van and're dingen, -En gij wordt allicht een „beer,"
Overdekt met eer !
Poppendans zie 'k overal,
En in vorm veelvuldig,
Maar niet steeds, als in die tent,
Veilig en onschuldig .
Als gij poppers dansen last,
Doe daarmee geen kwaad .
En als and'ren voor of na
Sours aan u gaan trekken,
Om u,

meest in h u n belting,

Tot den daps to wekken,
Pees vooral niet to gedwee ;
Dans niet alles me!

168

ZELFKENNIS.

oord : „Ken uzely' !" is spreuk der Wijsheid,
Da's zeker, maar 't is even wis,
Dat daar een les in is gelegen,
Waarvan 't betrachten moeilijk is .

Hoe meer ge in omgang komt met menschen,
Hoe meer ge duid'lijk hoort en ziet
De mensch, schoon altijd met zich •zelven,
Kent veelal toch zich-zelven niet . -

Zoo dacht ik, toen een vrouw, al raat'lend
En ramm'lend, zouder tusschenpoos,
Door, door, steeds door, gelijk een sneltrein,
Zoo schielijk en zoo rusteloos,

Mij klaagde, dat haar man zoo hard was,
Zoo driftig en onhandelbaar,
En toen ze telkens daarbij zuchtte
,,Nou, u begrijpt, ik zwijg dan maar !"
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Mensch !

dacht ik, -- hoe is dat toch moog'lijk,

Dat werk'lijk gij in staat u acht
Om „maar to zwijgen ?" 't Is belachlijk,
Dat overschatten van uw kracht .

Ook zag ik dikwerf mij bewezen,
Hoe 't „ken uzely' !" vaak wordt verzaakt,
Wanneer een wezen, onbehaaglijk
Van lijf en aanschijn, ja ! mismaakt .
Heel rustig op een tinder afgaf
En daar het woord bij hooren dee
„Hoe vindt u, dat die man er uitziet ?
Hij heeft zijn uiterlijk niet mee !"
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'k Dacht wear er aan, toen me iemand wreev'lig
En knorrig van zijn zonen sprak,
Omdat er, naar hij mij betuigde,
Zoo'n luie, vadsige aard in stak .

„Ik," zei hij, ,,was altijd heel antlers,
Al-door bedrijvig, flunk altijd ;
En thans, ik ben al 1)13 de zestig,
Maar 'k rack die werkzaamheid niet kwijt ."

„'t (ebeurt nog dikwijls, da'k voor zessen
De meid al uit hair bedstee roep,
En mijn sigaartje zit to rooken
Op 't groene bankje van mijn stoep."
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„'k Wil maar zoo zeggen : altijd werkzaam,
Begrijpt u Q Bezig zijn, altijd ."
Ik knikte, da'k bet had begrepen,
Maar dacht : „'t is toch een vreemde vlijt."

't Klonk me even vreemd, toen eens een antler
Mij toesprak : „'t is, wat 'k altijd zeg,
Dat aak'lig volk der orthodoxen,
Daar kan ik niet mee overweg."

„Al zeg ik 't zelf, 'k ben niet haatdragend,
'k Pleit juist voor vrede en liefde altoos ;
Maar die wou 'k alien op zien hangen,
Want altijd zijn ze liefdeloos ."

lk dacht : „een galg voor liefdeloozen
Droeg zeker wel een breede rij,
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Maar deze prediker van liefde
Hing vast daar uiterst passend bij,"

/, I

0 ! moeilijk is dat : „ken uzelven !"
Dies, vraag, bij wie die les verzaakt,
Of UE . wijzer zijt dan deze,
En of UE, het beter maakt .
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DUBBELZINNIGE VROOMHEID .

winkelier,

g Kees ! je lengt den brandewiju
Nog met wat water aan .

Knecht,

Ik wist, dat u dit gaarne heeft ;
Pus, 'k heb bet al gedaan .

w

Heel goed. En heb je, naar mijn last,
Al krijt gemengd in 't meel ?

K.

Jawel, mijnheer.
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W.

En steentjes ook
In 't krentenvat ?

K.
W.
K.
W.

Ja, veel .
Nu, al to veel mag, 't j uist niet zij n .
Daar heb ik voor gewaakt .
't Is best zoo . Maar, die krultabak
Kan wel wat natgemaakt .
Zie zoo, pas goed nil op, hoor, Kees !
En loop niet van je werk ;
Dat 'k alles straks in orde vied ;
Want nu moet 'k naar de kerk .
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BRUTAAL TOCH !

ch meisje !" sprak een man, wiens kleeding
't Vertrouwen ingaf op fatsoen,
„Je moest mevrouw eens even vragen,
Of ze ook hieraan sours jets wil doen,"

Hij reikt daarbij een brief haar over,
Piers 't meisje brengt tot haar mevrouw,
En die, ontsloten, dit doet lezen ;
,,Of zij zou gaan ? Of het gaav zou ~"

176

,,Kee ! zeg dien man, dat 'k niets kan vatten
\ran dit geschrijf ; maar 't is misschien
Een brief, bestemd voor iemand antlers ;
Ik kan er slot noch zin in zien ."

De meid keert• weer .

Weg is de brenger,

Weg ook, wat op den standaard hing !
Alleen een briefje list daarnevens,
Dat meldt ; „Z?j ging, het ging, ik ging ."
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EENE SOORT VOLDOET .

en kerel, borst'lig, ruw en plomp,
Met barren boevetrek op 't wezen,
Trail in een U uis, dat op zij n pui
Het opschrift

Waapnen gaf

to lezen .

Be wapensmid, beleefd door schrik,
Vraagt need'rig naar

mrjnheer'8

begeeren ; --

,,'k Wensch een revolver, en als 't kan,
Wil 'k voor den koop het ding proheeren ."
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,,Met hoevee loopen wil mijnheer?
1k kan verscheiden soon u toonen ." ,,Dat hoeft niet ; €ne soon voldoet
Als 't maar een is voor acht personen ."

I 79

ONBEGRIJPELIJKE ZAAK.

„

mid !" zei een juffrouw, ,,kom eens kijken ;
Het slotje van mijn kast is lam ;
Er moet bepaald jets aan mankeeren,
Maar 'k weet volstrekt niet, hoe het kwam,

't Is zes en veertig jaar geleden,
Dat moeder 't kastje waken liet,
En 't slotje heeft flog nooit gehaperd ;
'k Moet zeggen, ik begrijp het niet !"
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GEBLINDDOEKT .

ijf studenten zaten samen
Bij den dorpschen herbergier,
Lachend, pratend, liedjes zingend,
Ieder bij zijn liter bier.
En toes 't vocht was uitgedronken,
Zei er een : „Kom, ik betaal."
„Neen, maar ik !" zoo riep de tweede,
Eu zoo riepen ze altemaal .
„Nu", zegt de eerste, „ik weet een middel
Tot beslechting van 't geschil
Een van alien wordt geblinddoekt,
Frans of Karel, of wie wil ;"
„En die dan gepakt zal worden
Door den blindemau, die moet
Al het bier" . . . . „Wel neen !" zei Karel,
„Neen, als 't zoo gaat, is 't niet goed ."
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,,Want, die dan den blinddoek voorheeft,
Pakt wel, maar Been mensch pakt hem .
'k Weet een antler, beter middel ;
Daarmee raken we uit de klem ;"
„'t Is de waard, die blind moet wezen,
En die een dan pakken moet,

En die eene zal de man zijn,
Die van daag 't gelag voldoet ." --„Aangenomen !" zei, al lachend,
De oude, trouwe herbergier .
„Aangenomen !" riepen alien .
„Kasteleintje ! kom maar bier,"
Sprak nu Frans en bond hem de oogen .
En de man ging tastend road,
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Maar verbaasde zich in stilte,
Bat zijn hand Been schepsel vond .

Eind'lijk lichtte hij den blinddoek
En, daar stood hij, hij alleen
Ja, zoo was het ; en de stumperd
Bromde spij tig : „Da's gemeen !"
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EENE ONTIJDIGE VRAAG .

om aan,

van welk geslacht is ei ?

Vraagt meester aan zijn knapen.
Geen antwoord. „Domme jongens, toch r
't Is of je zit to slapen ."
„Nog eons : van welk geslacht is ei ?
ls,'t mann'lijk of onzijdig

,,Meester !" zegt er eon,

Of vrouw'lijk ?"

„Die vraag is nag ontijdig ."

184

„Ontijdig ? Bengel ! wat is dat ?
Wat meen je toch ? Laat hooren !"
,,a, welk geslacht, dat weet je pas,
Als 't kuiken is geboren,"
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WAARSCHIJNLIJKE GISSING.

en dichte drom, op 't kermisveld,
Aanschouwt verbaasd een man,
Die, onder and're kunsten meer,
Ook „degenslikken" kan .
Hij steekt een degen in zijn keel
En trekt er 't staal weer uit,
En zet dan nog een leak gezicht,
Net, of dat niets beduidt .
't Publiek nochtans, en wel met recht,
Bewondert zulk een daad,
En : „Hoe is 't moog'lijk ?" is de vraag,
Die door de rijen gait .
Maar boor ! daar spreekt er een, die zegt
„Het een'ge, wat misschien
Het vreemde feit verklaren kon,
Dat bier onze oogen zien,"
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„Zou ziju, dat vroeger door den man,
Die 't ons aanschouwen dee,
Ter voorbereiding deter kunst,
Was ingeslikt - een schee ."
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DOL DOOR HULP .

en troepje Duitsche muzikanten
Speelde in het dorp een kermiswijs,
Omringd van ouden, meisjes, knapen,
En aangegaapt door groen en grijs.
Bijzonder ernstig staarde Krelis
Den man aan met de schuiftrompet .
Dat rare ding wordt hem al raarder,
Hoe langer daar zijn oog op let .
Hij denkt : ,,Wat duet. die man een moeite !
Die pijp zit deksels stiff er aan,
En moet er af, dat kan 'k wel merken ;
Maar, 'k zou zoo zeggen, 't moet toch gaan ."
En, door hulpvaardigheid bewogen,
Grijpt hij „die pijp" en geeft een ruk,
En reikt, met hooge zelfvoldoening,
Den eigenaar het losse stuk .
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twintig Duitsche beestennamen,
Maar
Met twintig vloeken zijn de vrucht

Op zijn zoo eed'le zucht tot helpen,
En Krelis schrikt en deinst en vlucbt .
En sedert bleef 't geloofsartikel
Hem vastgenesteld in den bol
„De hulp maakt alle menscheu dankbaar,
Maar helpt ge een Duitscher, die wordt doL"
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EEN KLARE GETUIGENIS .

Rechter.

kom, nu moet je eens vertellen

oo, vriend Bot !

Al wat toen jou Verboon heeft gezeid ;
Maar de waarheid, hoor ! niets dan de waarheid ;
Daartoe ben je toch immers bereid 2
Boer. Jawel, zeker ! Ik hou van de waarheid ;
Want ik zeg maar : de leugen is snel,
Maar de waarheid . . . .
R.

Na ja, last dat rusten .
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{I
B . Maar u wilt immers, dat ik vertel ?
R . Neen, vertellen - ik wensch enkel antwoord
op helgeen ik bepaald'lijk je vraag .
B, 0, dat 's best ; as a dat meer pleizier doet,
Wel, dan schikken we 't zoo semen ; graag.
R . Is het wear, dat die schaamt'looze strooper
Zeek're geldsom beloofd heeft aan jou,
Als jij makers kon, door je verklaring,
vat hij niet in de cal loopen zou ?
Zeg ! wet zei hij ?
B.
Hij zei,
dat was Vrijdag,
Of was 't Woensdag ? Neen, Vrijdag toch,
neen
R. Nu jewel, welke dan, dat 's flu minder ;
Kom, stag dear maar vooreerst over been .
B. Nou, toen kwam hij, - net brak hij zijn pijpje,
R. Ja, 't is goed, maar (tat doet er niet toe .
Man ! beperk je nu toch tot dit eene,
Wat hij toes je gezegd heeft en hoe .
B . Wel, hij zei, dat bet wel hem jets waard was,
R. Maar flu spreek je in den derden persoon .
B . Aan een derden persoon heb 'k gees kennis ;
Er was niemand as ik en Verboon .
R . Ja, (tat weet ik, maar breng mij zijn woorden
In den eersten persoon nu eens aan .
B . Wel, die eerste persoon, dat was ikke ;
Heb u dat al niet van me verstaan ?
R . Och, ik meen, of hij niet heeft gesproken
„Bot ! ik zal dit of dat, en zoo voort ."
B . Neen, dat kwam hem niet over zijn lippen ;
„En zoo voort" heb ik heel niet gehoord .
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R.

Maar zijn woord moet toch, dunkt me, geweest zijn
„Bot ! ik zal . . . ."

B.

Wait zeit u daar ? „ik zal ?"
Maar de man liet u stil in uws waarde,

R.
B.

En van a zei hij niks, niemendal .
Nu, genoeg ! Je kunt gaan .
Is het goed zoo?
Pus, ik heb 't u toch duid'lijk gemaakt ?
Ja, u zou, als u mij niet gehoord halt,
Wel misschien in de war zijn geraakt .
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EEN NUTTIGE KNECHT .

e dag was beet en Jau, de knecht,
Had in bet werk Been zin,
Toen just zijns meesters last weerklonk
„Jan ! pak dat goed eens in ." -

„Wat domme vraag t

,,WArin, ;mijnheer ?"

Wel, in dien kofler, char."
„Dd ,rin, mij nheer ? Dat zal niet gaan ?
Geloof me, ik krijg 't niet klaar ;
Die kofi'er is to klein daarvoor ."
„Och, wat, to klein ?
Komaan,
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Je neemt den rok ; dien vouw je zoo .
En 't wordt hem voorgedaan ;
En midd'lerwij 1 last Jan zich zacht
Op een der stoelen neer
En kijkt van daar in kalme rust
Naar 't pakken van zijn beer .
„Dan zoo de broeken ; 't linnen bier,"
Zoo gait zijn meester voort,
En vult, al wijzend hoe 't kan gaan,
Den koff'er tot zijn boord .

i

„Zeg, tegenspreker ! zie je 't flu,
Dat alles best zoo past ?"
„Jawel," is 't antwoord, ,,maar nu 't goed
Zoo hoog ligt opgetast,
Nu kan de koffer ook niet toe,
Net, als ik heb voorzeid ."
„Niet toe? Dat zal 'k je laten zien !
Jij, met je wijzigheid 1"
Mijnheer zet bij dat woord de knie
Op 't deksel, drukt en drukt,
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Zoo dat hem 't zweet van 't voorhoofd gudst,
En - eind'lijk is 't gelukt .
„Ik zie 't, mijnheer ! 'k beken, het kan ;
Dat had ik nooit gedacht ;
Nu, makk'lijk is 't ook niet gegaan ;
Maar wat heeft u een kracbt !
Toch is u wel wat moe er van ;
Zit flu eens even neer,
Dan komt a wat op uw verhaal ;
U hijgt er van, mijnheer !"
„Maar, ezel !" zei zijn warme heer,
Die nu pas zich bedacht,
„'t Was eigenlijk jou werk geweest,
Wat ik nu heb volbracht,"
„Mijnheer ! zei Jan, „wees niet verstoord ;
't Geval is nu voorbij ;
Maar, ezel, ziet u ? is een naam,
Die toch niet past op 7ni ."
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UITWERKING STAN SCKRIK,

aar was ereis een vrouw, die, eenmaal goed aan 't praten,
Geen rustpunt vinden kon, zich zelfs geen komma gaf ;

Was ze eenmaal flunk op gang, 't was als een pomp, die afloopt,
Doch 't liep bij haar niet spoedig af.
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Maar, ziet ! moat moil 't geval ?

Brand komt er in haar mooning.

Zij smijt, door schrik ontzind, pendules uit het raam ;
Pakt dan een peluw op en draagt die van de trappen,
Maar - is tot spreken onbekwaam .
De schrik had haar verstomd .

„Wat ramp !" zoo spraken velen,

En de echtgenoot der vrouw zei dan ook „ja" -- maar dacht :
„Intusschen heeft die brand, door haar de spraak to ontnemen,
Wel in mijn levee rust gebracht ."
Ben jaar of moat daarna, 't was zonderling to noemen,
Qntstond er weer een brand, en, 't feit is meer beleefd

Nu geeft de laatste schrik op eens 't vermogen weder,
Dat de eerste schrik ontnomen heeft .
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De man was toen van huffs
; maar bij zijn wederkomen
Riep de echtvriendin hem toe : „0, man ! wat ommekeer !
0, lieverd ! wat een hail ! Wat onverwachte zegen !
lk kan wear praten als weleer !"

Dat was een wond're zaak ; en, die getuigen waren,
Die zeiden alien : 't was een plechtig oogenblik;
Maar de echtgenoot zei mats, en heeft mats meer gesproken ;
Hij was, op zijn beurt, stow van schrik,
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EEN SCHERPZINNIGE.

k weet," zei Jan tot Piet, „een raadsel :
Je vader heeft een zoon, die niet
J o u broeder is . Hoe kan dat wezen ?"
„Dat 's vreemd ; dat geef ik op," zei Piet.
„Wel, dat hen jij," - „Hoe zoo? Ben ik dat ?"
„Welzeker, jij ." Eu toen ging Jan
't Verkiaren . „C-unst nog, ja !" zei Pieter,
Maar vatte er toch niet alles van ;
Want later wou hij 't navertellen
En zei, met veel gewicht, tot Toon
„Ik weet een raadsel, vriend ! -- je vader,
Versta me goed, -- die heeft een zoon,
Die niet jou broer is ." -- , .Dat zal ik zijn,"
Zei Toon in 't eigen oogenblik ;
„Wat ? Jij ?" zei Pieter : „'t mocht wat, ventje !
Wou j ij dat zij u ? Neen, dat ben ik."
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VERDIENDE STRAF .

en man van zwakke hersens
En zonderlingen geest
Was ergens, in een stichting,
Een tijd verpleegd geweest,

Toen eens, op zeek'ren morgen,
Hij tot zijn vreugd beyond,
Bat, door 't verzuim eens wachters,
Het tuinhek openstond .
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Hij ging nn finks den weg op
En kwam in 't kerkgebouw,
Toes daar, - 't was Zoudagochtend,
De dienst beginners zou .
De zanger achter 't pultrum
Hief j uist den voorzang aau ;
En toes hij, twee, drie notes,
Alleen was voorigegaan,
Dat was daar zoo gewoonte,
Toes vielen alien in ;

--

En 't koor van zooveel boeren
Was van een kracbt, niet min !

De man met zwakke hersens
En vreemdgestemde ziel
Verschrikte, alsof de toren
Hem voor de voeten viel .

En, door dies sehrik verbitterd,
Vloog hij op 't pultrum aan
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En brulde tot den zanger
„Aap ! dat heb jij gedaan !"
Toen sloeg hij hem om de ooren
En riep bij ied'ren draai
„Doordien jij bent begonnen,
Ontstond bier dat lawaai !"
En toen zijn hand, gegrepen,
Niet langer rans'len kon,
Bleef steeds zij n stem nog klinken
„Ik zag bet : hid begon !"
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DE ROLLEN VERWISSELD .

p een brug trail een man
En bleef mijmerend staan,
En met somberen bilk
Zag hij 't watervlak aan .
En hij had, dat was klaar,
Niet veel goeds in den zin

////1

Want hij lichtte al een been
En hij zei : „'k Spring er in !"
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Maar de wachter, die 't zag,
Greep in tijds nog hem beet ;
En die zei : ,,Je waart gek .
Stapelgek, als je 't deedt !"
„Ja !" zei de aader, ,,'k ben gek ;
Daarom joist wil ik weg .
En dat vat je terstond .
Ms ik alles j e zeg."
„Floor !

Ik trouwde eene vrouw ;

De partij was niet slecht,
Maar zij had clog een kind
Uit een vroegeren echt ."
„Toen die meid had bereikt
't Een en twintigste jaar,
Kreeg mijn vader haar lief,
En die trouwde met haar."
,,Ze is nu moeder van mij,
Maar mijn vader mijn zoon ;
Vaders moeder mijn vrouw,
Ja, 't is zeer ongewoon ."

,,Want mijn vader is broer,
Voel je wel? van mijn kind,
Dat, op zijn beurt, in hem
W eer zijn grootvader vindt ."
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„En zijn kind,

maar genoeg !

Want ik denk, je gelooft
Nu heel gauw en heel vast
Zoo jets slaat je in het hoofd !"
En de brugwachter zei
„ laeere mensch, lieve man !
Wat een toestand is dat !
He ! daar duizel ik van
„0, mijn hersens ! Mijn hoots !"
En verward en verwoed
Vliegt de brugwachter weg,
En hij springt in den vloed .

Maar die eerst had gedacht
Aan een sprong van de brag,
Was jets kalmer dan straks,
En ging huiswaarts terug .
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SLECH.TE TIJD .

aak wordt door ons een eigen zwak
Ann and'rer schuld geweten,
En wit gebrek is in ons zelv',
Een slechte tijd geheeten .
De doofgeworden Jaap vergat
't Gebrek van eigen ooren
En klaagde ; „'t Is toch alles thins
Veel slechter, clan to voren ."

„Voorheen werd door een haan gekraaid ;
Maar cut ook is verloopen ;
Zoo'n beest geeft heden geen geluid ;
Het doet zijn bek maar open ."
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„

oor dichters en voor varkens,"
Zez eens een fijne geest, 1 )

„Zijn de eiken hier op aarde ;
Zoo is 't van onds geweest ."
„Maar, ach ! terwijl de dichter
Slechts blaren krijgen kan,
Verslindt het varken de eikels
En wordt er vetjes van ."

1)

Saphir.
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EEN AFGELUISTERD GESPREK OVER
BENAUWDHEID .

n de tram wordt plaats genomen
Door een man, (lie hij t naar lucht,
En wiens ademen 't geluid heeft
Van een (lie!) en zwaar gezucht .
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Wel platsprakig, maar toch goedig,
Zegt alras een burgervrouw
„Uwe schijnt benauwd to weize ."
En de man zegt : „Ja, juffrouw,"
,,,longens, jongens !" spreekt ze verder,
,,Wat een minx wel geife son,
Om van sou ies of to komme ."
En de man zegt : ,,Net, juffrouw ."
„Maar der is niet heil feul bast your,"
Zegt ze ; „sou gefatte kou
De oursaak sijn ? je kan niet weiten,"
En de man zegt : ,,Neen, juffrouw ."
„'k Heb een swager, net as uwe,
Die zen borst is ook sou rouw ;
En wat heb die al verdokterd !"
En de man zegt : „Zoo, juffrouw ."
„Onlangs had ie nog soo'n vleuchie,
Dat je ies beiters wachte sou ;
Maar 't is sou al weir veul slimmer,"
En de man zegt : „Toch, juffrouw ?"
„Sie je, ik desk : de cloud is 't endje,
Wat je ook al prebeiren wo&"
En de man stapt uit den wages
Met de groet'nis : „Dag, juffrouw !"
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EEN KRUIDENIER IN NOOD . 1)

„'

s toch schande," spreekt al brommend
Vader Kurz, de kruidenier ;
„ Zeven uur en nog niet t'huis wear !
Heel den nacht wear aan den zwier !"
Doch joist komt daar Sassmann binnen,
Hij, op wien dat oordeel slaat ;

1)

Berijming van een verhaaltje nit Fritz Reuter's : Vtmine Stromtid.
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't Is de winkelknecht, maar heden
Nog gedost in feestgewaad .
„Goeje morgen, principaahje !"
Zegt hij, en 't is M to klaar,
vat hij wel wat rijk'lijk innam ;

't Oog staat dof, de stem klinkt raar .
„Goeje morgen, olieventj e !
Goed geslapen, krentenman ?
Wel je dienaar, peper-kerel !
Uitgeschrapte suikerpan !'
„Neen, maar, dat is niet to dulden !"
Roept nu Kurz, „ik ben patroon,
Gij de knecht en 'k zou verdragen,

Bengel ! zooveel smaad en boon !
Neen ! dat niet !" - Hij grijpt den jongen
Krachtig tusschen teals en boord,

Schudt hem been en weer, al scheldend,
Sleept hem door zijn winkel voort .
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Sussmann, schermend in den blinde
En niet wetend, wat hij dee,
Greep de kraan van 't vat met olie,
Ach ! de kraan grog flappend, mee,
En het vocht begon to stroomen .
„Och !" riep Kurz, met droef geluid,
,,0, mijn olie ! Och, mijn olie !
Al mijn olie loopt er uit !"
Maar hij zette finks den vinger

op

bet bomgat van de ton,

Dat althans de kost'lijke inhoud
Verder niet vervloeien kon .
Wat doet Sussmann ? - Boos-vernuftig,
Als de drank een mensch sours maakt,
Heeft hij eensklaps ook de tapkraan
Van 't azijnvat losgemaakt .
„Hemel ! ook de azijn gaat stroomen !"
Jammert Kurz, met bang gezicht,
En de hand, die nu nog vrij is,
Houdt op eens 't azijnvat dicht .
En zoo staat daar, gram, maar macht'loos,
l)roef en woedend de arme man ;
Eu de valsche, oneed'le Sussmann
Maakt terstond gebruik er van,
Deelt ziju meester flunk een slag toe,
Nog een harden, weder een,
En nog veer een, en nu gaat hij
'auk'lend uit den winkel heen,
Met den groet : „Dag, principaaltje
Bluff maar staan zoo, stiff en krom y
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Ik ga been, boor, zakkenplakker !
Sussmaun komt bier nooit weerom ."
„Helpt !" roept Kurz, „och, helpt toch, menschen !
Hel . . . lep !" roept hij, lang en laid ; -Eind'lijk, zie ! daar komt vriend Brasig
Vragen, wat die kreet beduidt .
En die zegt : „Maar, Kurz ! wat doe je ?
Is dat vreemd en raar daar staan !"
„Brasig ! hou je mond en help me
Geef die kraan me en deze kraan ."

Maar vol kalmte zet zich Brasig
Op bet vlak der toonbank neer
En hij vat bet woord, heel ernstig
„Kurz ! dit zij je een goeie leer !
Juist in dat, waarmee men zondigt,
Vindt men later ook zijn straf

4
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Jij hieldt van je azijn en olie
Altijd voor jezelf jets af,
Door de mast zoo snel to keeren,
Dat er veel aan hangers bleef,
Schoon je krijtje voile mates
Op des koopers reek'ning schreef •
Jij hebt met azijn gezondigd
En in olie kwaad gedaan ;
Daarom brengen die twee eaten
De gerechte strafes je aan .
Als je mij
flat j

flu

wilt verzeek'ren,

vast en goed besluit,

Om met ~erlijkheid to meters,

Help ik j e nit j e noodlot uit ."
„Dat beloof ik !" is het antwoord,
„Dat, en alles, wat het zij !"
En vrind Brasig brengt de kranen
En vrind Kurz gevoelt zich vrij !
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SCHIJNBAAR BEROUW .

en vader, - (de avond was gedaald
En 't licht nog niet aan 't branden,)
Nam ernstig over zeker feit
Zijn zoontjen onder handen.
En toen vernam hij, tot zijn vreugd,
Na weinige oogenblikken,

Van 't knaapj a een sopperig geluid,
lets van een nattig snikken,
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„Ja, zie je ?" sprak de vader toes,
„Zoo gaat het ! Vroeg of spade
Komt spijt en rouw in 't schuldig hart ;
Dan weent men over 't kwade ."
Maar 't zoontje zei ; ,,U hebt het mis ;
'k Erken, ik was de dader ;
Maar 't is geen huilen, wat u hoort,
1k eet een wijnpeer, vader !"

VREEMDE UITSPRAAK .

k een taal,"
,,Zoo srreemd en
Als '1 Rnyel8ch ;
Die niemand kan

- zel eens een snugg're bol,
vol bezwaren,
- wiji 't een uitspraak eischt,
verkiaren .

Ziehier, bij voorbeeld, n bewijs
Van vreemde spellingreeg'len,

Bat uitermate sterk en klaar
Miju zeggen kan bezeeg'len .
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Een Engelsch schrijver spelt aldus
B, - 0, -- en Z daarneven ;
Na zou men denken, dat die naam
In de uitspraak Boz moest geven ;
Maar, mis ! Er ligt een wijde kloof
Hier tusschen schij n en wezen,
Want, ja, er staat wel Boz gespeld,
Maar Dickens moet men lezen ."
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EEN SPREKER DIE MAAR NIET UIT DE
WAR KWAM .

eroen wou zeggen : buitensporiq,
Maar boren$puitig kwam er uit .
Een poging, om 't weer goed to makers,
Had sporenbuitig tot besluit.
Nog bleef de man naar juistheid streven
En spuitenboriq werd de klank ;
Toen zag hij of van verder pogen
En sprak : „Meneeren ! 'k zeg u dank,
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Oat gij de load bier voor den wil naamt ;
Een goedheid, die uzely' vereert,
Maar die ik loch ook wel verdiend heh,
Want 'k zeg bet goed, maar 'k meen 't verkeerd .
'k Zal echter flu den mond maar sluiten .
Want naar een spreuk, zoo waar, as oud,
Die zeker al de heeren kennen,
Is spreken zwijgen, zilver good ."

220

201053034
laurOl 1 uits0l
Uit 's levens ernst en kluchten

- v--

. .-

