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Indien zich ooit in de geschiedenis der letterkunde een
wonderbaar verschijnsel heeft opgedaan, is het wel de bloei
der nederlandsche letteren in Belgie na de omwenteling van
I830 Te midden van het yolk, dat het gebruik zij ner eigene
taal als eene grieve tegen het voormalige Staatsbestuur had
doen gelden, hief op eens eene gansche rei van vaderlandsche
zangers zijne Vlaamsche tonen aan, die thans bij de vroeger
onverschillige menigte met geestdrift werden aangehoord .
Wel waren er onder de Vlaamsche dichters enkele, die reeds
gedurende het bestaan van 't Koningrijk der Nederlanden
blijken van aanleg voor de poezie hadden gegeven ; dock
slechts nadat de Belgische vlag in de zuidelijke gewesten
onverstoorbaar geplant scheen, vertoonden deze zich in
hunne voile poetische kracht .
Onder de Belgen, die reeds voor 1830 eene zekere faam in
de Nederlandsche letterkunde hadden verworven, bekleedt
KAREL LODEWIJK LEDEGANCK eene voorname plaats . Hij zag

het eerste levenslicht op den 9aen November 1805 to Eecloo,
eene kleine stall in Oost-Vlaanderen,

waar zijn vader,

JOHANNES, een diet onverdienstelijk onderwijzer, tijdens de
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vereeniging van Noord en Zuid een der eersten was, die de
verbeterde methoden in zijne school dorst invoeren . Zijne
moeder, Jon'ANNA JU'DOCA CODDENS, was een flier aartsvaderlijke huisvrouwen, wier geslacht bij ons schijnt uitgestorven
to zijn, en die den vromen peter PoIRTERS en den wijzen
vader CATS van buiten kenden . Hoe groot den invloed van
LEDEGANCKS, moeder, niet alleen op de vorming van zijn

kinderlijk harte, meat tevens van zijnen poetischen geest
moet geweest zijn, leert ons de Dichter zelf, wanneer hij van
haar getuigt
Aan haar heb ik, mijn Harp ! uw vroeg bezit to danken .
Terwijl zij in de wieg mij schommelde onvermoeid,
Zweefde op haar' adem sours een stroom van vreemde klanken,
En met de moedermelk kwam melodie gevloeid .
't Was even of haar jeugd, bij zomeravondstonden,
In 't suizen van den wind die tonen had gehoord,
Waarmee, bij 't voorgeslacht, zich vreugde en smart verkondden,
En die de stroom flea tijds Binds eeuwen heeft gesmoord.
En als reeds de ouderdom haar wang met rimplen groefde,
Lag nog een roerend lied bijwijlen op haar tong ;
Zoodat mijn dorst near zang geene andre bron behoefde,
Dan die voor heel mijn jeugd uit hare borst ontsprong .

Ras ontwikkelde zich de knaap, en van zijne eerste jeugd
of legde hij eenen onverzaadbaren dorst near wetenschap aan
den flag, die zich geene moeite ontzag, our het nagestreefde
doel to treffen . Dewijl nochtans zijne ouders door de fortuin
niet waren gezegend, konden zij dien onverzaadbaren dorst
in hunnen zoon niet lang bevredigen, en moest de leerzuchtige LEDEGANCK, wanneer hij nauwelijks de jongelingsjaren had bereikt, voor zijne toekomst zorgen . Hij verwierf
eene pleats van schrijver aan het stadhuis to Eekloo, wear
zijn helder oordeel en zijne vaardigheid in bestuurlijke taken
hem weldra deden onderscheiden . Zijne ledige uren begon
hij den reeds aan de oefening der Nederlandsche dichtku.nst to wijden . Ofschoon de Rederijkers nog alom in Vlaan-
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deren heerschten,,en met hen PHCEBUS-APOLLO met de Muzen
driemaaldrie en den bonten klatergouden stoet van heele en
halve goden, zoo brak de jonge LEDEGANCK met zijn gezond
verstand weldra den staf over de beuzelachtige, zoutelooze
rijmelarijen van zijne land- en tijdgenooten en legde hij zich
op de studie der groote meesters uit de zeventiende eeuw toe .
De eerste dichtproeven van LEDEGANCK waxen gelegenheidsverzen, en in een tijdvak, toen de Rederijksgilden in
Belgie nog uitsluitelij k wierook brandden voor a ilex kunsten
God, )) en wedstrijden uitschreven, kon het niet antlers, of
zijn harte moest ook kloppen bij het lezen der prijskaarten,
die gouden en zilveren borstsieraden uitloofden voor den
besten berijmer van onderwerpen, als de ijslijkheden van

den burgerkrijg, de knagingen van een boos geweten, of de
lie felijkheid der maand Mei . Al vroeg moet LEDEGANCK eene
zekere vermaardheid in zijne geboorteplaaats hebben verkregen : tot een bewijs daarvan strekken de strophen, die
aan den veel belovenden Dichter reeds in 1823, op den
16den December, werden toegezonden door eenen letterkundige van zeer kieschen smack, dern heer C . A. VERVIER,
destijds agent van den algemeen rijkskassier to Eekloo,
en waarin aan den j ongen LEDEGANCK eene schitterende
toekomst werd voorspeld . Die strophen gingen daarenboven
vergezeld van een voor den jeugdigen Poeet kostelijk
geschenk, namelijk de Gedichten van H . TOLLENS .
Pat de voorspelling van den heer C . A . VERVIER zou verwezenlijkt worden, toonden de lauweren, die LEDEGANCK
weldra mocht plukken . De Maatschappij van Rhetorica to
Deinze schreef eenen prij skamp uit, en LEDEGANCK trail in
het strijdperk, en behaalde den gouden eerepenning op den
15den Juli 1827 . Alhoewel het bekroonde gedicht : Heil en

onheil der tooneeloe fening, in den smack van die dagen zij
behandeld, is het nochtans geenszins van verdiensten ontbloot : het overtreft door gemak van versbouw en kracht
van uitdrukking de nietige e rijmdichten » van diem tijd .
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Een ander gedicht, een weinig later (1828) vervaardigd, de
laatste Zwaluw, bewijst verder, dat, wanneer LEDEGANCK
zijne onderwerpen zelf kiezen en uit zijn eigen hart mocht
zingen, hij zich dan reeds tot eene zekere hoogte wist to
verheffen .
LEDEGANCE lief het bij dezen eersten lauwer niet . In 1828
op den I7den duni, behaalde hij den eersten prijs bij de

Koninklijke Maatschappij van Rhetorica to Brugge met den

Lo f der schilderkunst, een gedicht, dat zeker van geene
overdrijving is vrij to pleiten, dock die wellicht meer hare
oorzaak vond in de prijsvraag zelve dan in de overtuiging
des Dichters . Niet altijd echter was het lot LEDEGANCK gunstig : eens dat hij weder in het strij dperk was getreden,
werd het dichtstuk van zekeren barbier, dat er erbarmelijk
uitzag, boven het zijne verkozen . LEDEGANCK wreekte zich
op zijnen overwinnaar, op dichterlijke wijze, met epigram-

zijn barbier was nets anders dan een barbAer : het
scheelde maar eene letter . b
men :

U

Den 31St en Mei 1830 ontving hij den gouden eereprijs, door
de Maatschappij van Rhetorica to Thielt uitgeloofd, voor zijne

Linnenmakerij, Vlaanderens welvaren, een voortreffelijk gedicht, waarmede hij alstoen veel lof inoogstte, en waarin
plaatsen voorkomen, die men to rechte met het fraaie Buitenleven van PooT heeft vergeleken ( 1 ) . In dit gedicht waait
ons reeds de geurige frissehe wasem van de Boekweit tegen,
die de Dichter eenige jaren later met zooveel kunst en zwier
zou bezingen .
Bij ministerieel besluit van den 21Sten J'uni 1834 wend een
nationals wedstrijd voor poezie uitgeschreven, waarvan het
onderwerp was de Zegepraal van's Lands ona fhankelijkheid
en de lotbestemming des Vaderlands . Aan LEDEGANCK vie!
nogmaals de eerste prijs ten deel . Eenigen rekenden fist den

(1)

Veertien jaren in Belgie en vlugt nit Brugge, door

Amsterdam, 1831

VAN GENASETH .

xv -Dichter als eene misdaad aan, dat hij eene omwenteling had
willen verheerlijken, die toch niet gansch zijne goedkeuring
kon hebben weggedragen ; dock zeker hadden die van bet
prijsvers nog geene kennis genomen, en zij moesten later
toestemmen, dat LEDEGANCK zich bier zeer behendig uit den
slag heeft weten to trekken . Aan diegenen, welke hadden
verwacht, dat zijn gedicht een smaadvers op bet voormalige
Staatsbestuur zijn zou, antwoordde hij met den Franschen
Dichter
Non, soul quelque drapeau que le bards se range
La muse sert sa gloire et non ses passions ;
Non, je n'ai pas coupe les ailes de cet ange,
Pour l'atteler hurlant au char des factions .
Er zijn eigenlijk twee tijdperken in de dichterlijke loopbaan van LEDEGANCK : bet eerste strekt zich uit van zijne
eerste dichtproeven tot aan zijne bekroning in den wedstrijd
des Staatsbestuurs ; bet tweeds gaat van 1834 tot aan zijnen
dood . In bet eerste tijdperk wordt zijne poetische vlucht nog
meermaals belemmerd door de rhetoricale banden, terwij 1
hij in bet tweeds tijdperk een echt begrip krijgt van de
roeping des dichters . Tot in 1834 beoogde hij met zijne
dichterlijke werkzaamheden uitsluitelijk roem, en konden
de Rederijkerswedstrijden met hunnealledaagsche, versletene prijsvragen hem nog verlokken ; sedert zijne bekroning
to Brussel list hij aileen zich door eigen gevoel en verbeelding
leiden . Hij bekreunt zich niet meer over bet oordeel flier
rijmersgilden, samengesteld uit eenvoudige ambachtslieden
of landbouwers, welke niet wisten, wat poezie is, en den
dichter op denzelfden rang stelden als eenen boogschutter,
die op eene boerenkermis den hoogsten vogel getroffen, of
de meeste rozen heeft geschoten .
Wat niet weinig bijdroeg, om den kunstsmaak van LEDEGANCK to louteren, was zijne studie van de grootste dichters

onzer eeuw . Het lezen van A . DE LA MARTINS, VICTOR HUGO,

xvl -SCHILLER en LORD BYRON bracht eene volkomen omwenteling

teweeg in de letterkundige begrippen van omen Dichter .
Na zijne zegepraal in den wedstrijd des Staatsbestuurs,
wij dde LEDJ GANCK zich gedurende eenigen tij I min aar de
beoefening der vaderlandsche letterkunde, om zich op drogere studien toe to leggen . Gaarne hadde hij den graad van
doctor in de rechten verkregen ; dock daartoc was de kennis
der° oude talen onontbeerlijk, en LEDEGANGK had wel bij zich
zelven eenige nieuwere talen aangeleerd ; maar eene klassieke
opvoeding had hij niet genoten . Zou dit hem weerhouden ?
Neen, door eigene krachtinspanning, zonder eenigen

girls

zou hij het heiligdom der oudheid genaken en zich ontsluiten ! Eene zware task inderdaad, die hij op de schouders
nam, dock niet zwaar genoeg, om eenen man met een
karakter ale het zijne of to schrikken . Het is onmogelijk zich
de buitengewone wilskracht voor to stellen,

die hij in bet

betrachten van dit zijn doe! aan den dag legde ! Wanneer
hij hot eindelijk zooverre had gebracht, dat hij de lessen der
Hoogeschool volgen kon, kwam de weetgierige Dichter to
dien einde verscheidene malen in de week to voet van
Eekloo naar Gent, en zoo
Bracht hij den dag on some de nachten door,
Onachtzaam op ontijdig lichaamskrenken .
Eindelijk verkreeg hij het loon van zooveel vlijt en aan,
houdendheid . Hij verwierf op den 1Oden van Oogstmaand 1835
den graad van doctor in de rechten, en zulks met groote
onderscheiding ; dock wellicht ontving hij dan reeds de
kiemen der ziekte, die hem langzaam ten grave zou slepen .
Hot Staatsbestuur erkende de letterkundige verdiensten
van LEDEGANCK, en stelde hem aan tot lid der Commissie,
die de verhandelingen over de spelling der Vlaamsche taal
zou beoordeelen . Hij bekwam bovendien de plaats van
vrederechter to Zomergem .

Tij dens zijn verblijf aldaar

arbeidde hij aan een werk, waarvan bij iederen Vlaamschen
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burger de dringende nood akelijkheid werd gevoeld . De
wetboeken waren sedert 1830 voor den Viaming, die alleen
zijner moedertale machtig is, gesloten geweest : LEDEGANCK
nam voor, ze in het Nederlandsch to vertolken, en het eerste
gedeelte van zijnen arbeid zag reeds in 1841 het licht,
en bevatte het Burgerlijk wetboek . De overzetting van
LEDEGANCK count uit door taal- en rechtskennis, en wordt

door deskundigen zees° hoog gesehat . Reeds verscheen een
vijfde druk en de vorige werden elk op eenige duizenden
exemplaren getrokken . Die lastige arbeid heeft ongetwijfeld
bijgedragen, om de borstkwaal, waarvan LEDEGANCK later
werd aangedaan, to ontwikkelen . Doch zijne liefde voor zijne
Vlaamsche broeders, die de wetten, welke hen beheeren,
niet eens konden verstaan, was al to groot, opdat hij zijne
eigene gezondheid voor de Vlaamsche zaak niet zou hebben
opgeofferd . Het was insgelijks gedurende zijn verblijf to
Zomergem, dat hij plaats nam in den Provincialen Raad van
Oost-Vlaanderen, en in den echt trail met Juffrouw VIRGINIA
DE HooN, van Kaprijk, uit welken echt twee zonen en eene

dochter zijn gesproten .
Doch weinig tijds zou hij het reinste huwelijksheil smaken :
op eens openbaarde zich de onverbiddelijke borstkwaal,
waaraan hij zeven voile jaren heeft gekwijnd . Hij kreeg weldra de voile bewustheid van de ongeneeslij kheid zij ner ziekte,
maar droeg ze met gelatenheid, als het eenen Christen betaamt . Harde slagen hadden daarenboven reeds vroeger het
hart van onzen Richter doen bloeden : hij droeg beurtelings
zijne geliefde ouders naar het graf . De gevoelvolle elegien,
to flier gelegenheid vervaardigd,

rekenen niet alleenlij k

onder het voortreffelij kste, flat wij van LEDEGANCK bezitten,
maar tevens onder het beste, waarop de Nederlandsehe
letterkunde in flit yak zich beroemen mag .
In 1839 verzamelde LEDEGANCK zijne verspreide gedichten
in eenen bundel, die den naam voert van Bloemen mijner

Lente, en in 1840 verscheen reeds zijn Burgslot van
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Zomergem,

een verhaal, dat uitmunt door eene buiten-

gewone kracht van voorstelling .
In 1842 verliet LEDEGANCK Zomergem, om zich to Gent als
provinciaal opziener van het lager onderwijs to vestigen,
een ambt, flat hij met onderscheiding tot aan zijnen flood
waarnam . Bij het verschijnen van het Bu.rgslot van Zomer-

gem had men aan flit dichtstuk ten laste gelegd, flat, hoe
schoon ook van schildering, het zedelijke doe! al to zeer op
het achterplan is verschoven : LEDEGANCK hoedde zich tegen
die blaam in zijne Zinnelooze, een gedicht, flat in 1842
verscheen .
Bij de instelling der pro fesseurs agreges aan de Hoogescholen van den Staat in 1845, weed LEDEGANCK niet vergeten : hij verkreeg insgelijks dien eeretitel. Intusschentijd,
naarmate zijne lichamelijke krachten afnamen, schenen de
krachten van zijnen poetischen geest aan to groeien . Terwijl
de schoonste dichtstukken, zooals de Boekweit, de Bedelaar,
de Laster, de heerlijkste parels aan zijne dichterkroon voegden, naderde hij telkens eene schrede tot het graf . Eindelijk
verschenen zijne Drie Zustersteden (1846), die alles overtroffen, wat den gevierden Zanger, tot dan toe uit de pen was
gevloeid, en nu eens al de pracht en den zwier der ode ten
toon spreiden, en waaruit dan weder al het teeder° klagende
der° elegie spreekt, en die steeds door hare edele vaderlandsliefde geestdrift en bewondering bij elken Vlaming, welke
een hart in zich voelt kloppen, zullen verwekken .
Nimmer viel in Vlaanderen aan een dichterlijk gewrocht
een onthaa! to beurt als aan de Drie Zustersteden . Ook wanneer LEDEGANCK in Oogstmaand 1846 Antwerpen bezocht,
werd hij aldaar door al wie letteren en kunsten vereerde,
met luide toejuichingen begroet . Zijne reize naar de Scheldestad was een ware zege.
LEDEGANCK ontsliep to Gent den 19den Maart 1847 .

Zijn

sterfdag was een flag van rouw voor elken Vlaming, die
zijne taa! bemint . Hij had slechts den ouderdom van 41 jaar

mogen bereiken ! Zijne stoffelijke overblijfsels werden op
den

23stea

Maart met de grootste staatsie ter aarde besteld .

Afgevaardigden der verschillende letterkundige maatschappijen van Vlaamsch Belgie en de Rector der Gentsche Hoogeschool spraken bij die treurige plechtigheid redevoeringen
uit .
Op den St-Amandsberg bij Gent, op eenige stappen afstands
van de gedenkzuil aan eenen anderen strijder voor deVlaamsche zaak, den geleerden WILLEMS, gewijd, verheft zich
eene door den beeldhouwer J . VAN ARENDONCK kunstig
bewerkte grafstede, die aldaar door de vrienden en vereerders van Vlaanderens gevoelvollen Zanger in 1849 werd
gesticht . Prof. A . DES AMORIE VAN PER HOEVEN Sprak, bij de
onthulling van dit gedenkteeken, welke tijdens de bijeenkomst van het eerste Nederlandsch Taalcongres, op den
27ate" van Oogstmaand, plaats had, in den naam van de to
flier gelegenheid to Gent aanwezige letterkundigen eene
redevoering uit, waarin door hem aan LEDEGANCKS verdiensten als dichter de warme hulde der beide deelen van
het erkentelijke Nederland werd gebracht .
J . F . J . HEREMANS .

LYILISCHE POEZIE .

De Broedermin .
In des aardrijks woestenijen,
Waar de sterfling op zijn' tocht,
Dikwijls onder 't hevigst lijen,
Vruchtloos troost en hulpe zocht ;
Daar, bij al de kronkelwegen,
In het dorre en stuivend zand,
Lacht een bloem hem lieflijk tegen,
Door de Godheid zelf geplant .
Ze is een balsem voor het harts,
Door haar ambrozijnengeur ;
't Oog, bij 't foltren van de smarts,
Poost met wellust op haar kleur .
Nauwlijks kan men haar genaken,
Of zij toovert op den zin
En doet rein genoegen smaken .
Hare naam is : " Broedermin "
Broedermin ! neen, al uw waarde,
Al het zoet, dat gij ons schenkt,
Kent Been dwaze, die op aarde
Niet dan aan zich zelven denkt !
Doet het wee zijn tranen vlieten,
Niemand, die zijn wangen droogt ;
Mag hij blijde vreugd genieten,
Niema,nd, die zijn heil verhoogt
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Maar in eedle vriendenkringen,
Waar gij uwen zetel sticht,
Woont de vreugd der hemelingen,
Daar alle aardsch genot voor zwicht .
Harten, snoert uw band daar samen
In een' zuiveren, waren gloed,
Dien de deugd zich nooit kan schamen
En die 't hart vereedlen moet.

De onuitputbre kunsttrezoren,
Waardiger dan kostbaar goud,
Die het brein moist op to sporen
En in zich besloten houdt,
Worden daar, op uw bevelen,
Schatten, die de vriendschap biedt .
Heil hem, die ze mee mag deelen,
Wijl hij schenkende geniet !
De eenzaamheid moog' heilrijk schijnen,
.A.ls haar FEITH zijn bede richt ;
Dan, haar nut zal steeds verdwijnen
Voor het nut door U gesticht .
Zu verbreekt met ijzren handen
't Snoer, dat mensch aan mensch verbindt ;
Gir omvlecht met zachte banden

't Hart, dat uwen invloed mint .
182? .

De laatste Zwaluw .
October strooit, bij wind en vlagen,
De gele blaadren langs den grond ;
Reeds koud en huivrig zijn de dagen,
En vliegt gij, Zwaluw, hier nog road P
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O vlucht, geliefde ! vlucht dees streken,
Door al uw zustren reeds ontweken .
Zet u in betere oorden neer ;
De lente is hier al lang verdwenen ;
De lieve zomer ook is henen
flier zijn geen schoone dagen meer !

Geliefde, vlucht ! geen voedzaam koren
Staat hier meer op het dorre land ;
Waar 't rijk en vruchtbaar was to wren,
Vindt gij thane niets dan stuivend zand .
Geen plekje gronds bleef uitgezonderd
't Is alles naakt en bloot geplonderd ;
Het woud zelfs schudt zijn hulsel neer .
Blijf in dit oord niet langer zwerven,
Of licht zult ge er ears honger sterven ;
flier is op 't veld geen voedsel meer !

Vlieg heen !

men vindt hier op den akker

Geen' vogel meer, die zingers wil .
Niets schijnt er levendig, niets wakker ;
Maar alles is er dood en stil .
Alleen, op boomers hoog gewassen
Zit eenzaam sours een reef to krassen ;
Alleen, bij 't windrig, buiig veer,
Hoort men van verre een jachtroer knallen,
Of 't rundvee loeien op de stallen ;
flier is op 't veld geen vreugde meer !
Vlucht, lieve ! want nog luttel weken,
En dan zal 't hier zoo ijslijk zijn !
Dan maakt de winter deze streken
Zoo near, zoo doodsch ale een woestijn .
Dan klemt de vorst met ijzren handers
De stroomende rivier in benders ;

Dan stort de scherpe hagel neer ;
Dan zal de sneeuw natuur bedekken,
En haar tot rouwgewaad verstrekken ;
Dan is hier niets dan weedom moor !
Gij hoort, wat plagen, welke rampen
Zich hechten aan deez' ruwen grond,
Hoe alles met den dood zal kampen ;
En vliegt gij, Zwaluw ! hier nog road ?
0 vlucht, geliefde ! vlucht does streken,
Door al uw zustren reeds ontweken ;
Zet u in betere oorden neer.
En als de winter is verdreven,
En als de schepping zal herleven,
Breng, lieve ! dan de lento ons weer !
1828 .

De Linnenmakerij, Vlaanderens Welvaren .
Bekroond met den 8ouden Eereprijs door de Maatschappij van Rhetorika
to Thielt, den 31 Mei 1830,

a

Vlaandren ! welk eon vruchtbaarheid

Heeft natuur, met milden zegen,
Over uwen grond gespreid !
Welk een rijkdom allerwegen !
't Oog ontmoet, waarheen 't zich wend',
Groene beemden, gouden baron
Van gebogen korenaren,
Loover, bloesem, zonder end !
Maar wat is dit welig groen,
Ginder golvend langs de velden,
flat hot oog kan poozen doers
Met een' wellust niet to molders?

Als de grasbeemd malsch en dicht,
Staat het tenger op to groeien
En met blauw gebloemt' to bloeien
Schoon, verruklijk landgezicht !
Vreemdling ! 't zacht gekleurd gewas,
Dat zich opdoet voor uwe oogen,
Is het onwaardeerbaar vlas
Peru moge op goudstof bogen,
En Golkonde op rijk gesteent'
Vlaandren vindt zijn' schat en welvaart
Niet in sehitterende delfaard',
Maar in dit gewas vereend
Zie dat yolk, op welks gelaat
Nijvre vlijt en vergenoeging
('t Merk van deugd) geteekend staat,
Bij de zueht tot werk en zwoeging ;
Iedren dag, elk jaargetij
Moet dit visas hem schatting geven ;
Zijn bestaan, zijn lust, zijn levee
Is de Linnenmakerij !
In de hatters, die zich daar
Onder 't law geboomt' verdringen,
Wordt men druk noch ramp gewaar .
Blijdschap heerscht er, juichen, zingers !
Aan het vlas heeft elk zijn tank,
In 't bewerken, in 't bereiden
Ouderdom en kindsheid, beiden
Deelen d'arbeid en 't vermaak !
Daar zit bolle meid en vrouw
Aan het snorrend wiel to spinners,
Wen, op 't klepprend weefgetouw,
't Garen tot een duurzaam linnen

Door de manners wordt gebracht ;
En de stof aldaar gewonnen
En geweven en gesponnen,
Dient vaak tot een koningsdracht !
't Zijn niet slechts die hutten, neon !
't Zijn die dorpen en die vlekken,
Tal- en volkrijk, niet alleen,
Die hot vlas ten bloei moot strekken .
Ga ! beschouw 't gewoel, 't gedrang
In de rijke handelssteden
Onder al haar werkzaamheden
Eischt hot linnen d'eersten rang !
Zie de marktplaats daar vervold
Met die kostbre linnenstukken,
Net en keurig opgerold ;

Daar zal u de vreugd verrukken,
Die uit alley oogen straalt,
Wijl de wever, met de golden,
Die hem stedelingen telden,
Bij den steedling voorraad haalt !
W'ijk dan 't woelig stadsgedruisch
Voor de stub waterzoomen
En hot murmlend brongesuis
Langs de kronkelende stroomen,
Vindt ge eon schoon, een grootsch gezicht,
Waar, in uitgestrekte rijen,
Op de nat besprengde weien,
't Prachtig doek to bleeken ligt !
Wend alsnog, voor 't laatst, uw' trod,
Waar hot dok met handelsschepen
Vol en opgepropt is . Let
Op dat torsen, stuwen, slepen,
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Wen het logge kielgevaart'
't Linnen in zijn romp voelt tassen,
Om 't fangs de onafmeetbre plassen
Heen to voeren fangs heel de aard' !
Merk hot op ! niet slechts tot pracht
Zult go ons linnen nuttig vinden
Aan dat weefsel en zijn kracht
Dankt de zeevaart, mast de winders,
Hare vlugheid, haar bestaan.
Zie ! gewiekt met linnen vleugelen,
Snelt de kiel (zoo licht to teugelen)
Vliegend over d'oceaan !
Vreemdling ! ja, de vruchtbaarheid,
Die natuur, met milden zegen,
Over onze velden spreidt,
Lacht, to recht, u lieflijk tegen ;
Maar de rijkdom, die daar groeit,
Al die wasdom moog' verminderen

Niets zal Vlaandrens welvaart hinderen,
Zoo slechts 't Linnenmaken bloeit !

Aan de Maatschappij van Rhetorika to Thielt .
In de prille jonglingsjaren
Lauwren in den strijd to garen,
En zich 't eerloof om de hart i
Te zien slingren, is wel zoet ;
Maar bij eedle kunstminnaren,
Die verdienste aan heuschheid paren,
't Heil der broedermin to ervaren,
Is voor mij een hooger goed !

D'eerpalm hadt gij opgehangen,
En ik mocht, voor mijne zangen,
Dien van u ten loon ontvangen .
Ja, mij streelde zulk sane ear ; Vriendschap mocht ik bij u vinden,
En thane wilt ge, ale ware vrinden,
't Snoer dier vriendschap nauwer binden ;
0 ! zulks streelt mij eindloos meer !
Hoe ! ik zoo uw hold' verstooten
Neon, met vreugde, Kunstgenooten,
word' die broederband gesloten .
Zij, wier ziel voor 't ware ontbrandt,
Die hat schoon der kunst gevoelen,
Die op geestverlichting doelen,

wat er om hen heen moog' woolen,
weigren nooit elkaar de hand !
1830.

B1J den achielijken dood van een zesjarig melsje .
Et, rose, ells a vecu ce qua vivant 1e~ roses,
L'espace d'uu matin,
MALH$$BB,

Een zeldzaam bloempje, lief en frisch,
Staat, bij hot zachte morgendauwen,
Zijne teedre bladertjes to ontvouwen,
Daar 't reeds de room des bloemhofs is.

En wijl hot bloempje due zijn' knop
Ontplooit, om haast in glans to pralen,
En 's kenners lofspraak to behalen,
Staat, met de zon, eon onweer op .
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En wiji het onweer bliksems teelt,
Daalt een onzichtbre Godheid neder,
En - 't bloempje vindt men niet meer weder . -Dit 's, lieve PULCHERIE, uw beeld ! . . . .
Ja, tengre bloem ! voor wie deze aard'
Geen' prijs bezat, gewis een engel,
Geen andre, rukte u van uw' stengel ;
Want gij zijt God en englen waard !
Ons tranen vloeien voor u neer ;
Maar gij, gij roept van uit uw reien
Onnooslen ! hoe, wat durft gij schreien P
Is 't schoonst gebloemt' niet voor den Heer P "
Maart,1832.

Uit een Huwelijksdicht.
Wie eelig der Sam Liebehen hat!
Buseaa .

Neen, 't leven is niet slechts ellend,
Zooals de ellendeling 't wil noemen,
Die 's levens heilgenot durft doemen,
En 't leven nimmer heeft gekend .
Voorzeker, zij die vreugde schromen,
Die, stroef en norsch steeds van gelaat,
Een wereld vluchten, die hen haat ;
Die, vriendeloos, eenzelvig droomen,
Dat elk hier voor zich zely' bestaat ;
Zij, die voor kunst en schoonheid koud,
Een teergevoelig hart ontberen,
En hier geene andere Almacht eeren,
Geene andre Godheid dan het goad ;
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Zij, die de stem van hue geweten
Steeds hooren as een naar geween
Die orde en recht met voeten treen,
Die aan het

misdrijf zich vergeten ;

Zij zijn ellendig, zij alleen !
Maar voor den man, die heusch zijn trouw
Aan deugd en schoonheid op mag dragen,
En zelf door deugd moist to behagen ;
Maar voor de teedre, kuische vrouw,
Die weet een mannenhart to boeien ;
Voor zielen door de min bereid
Tot banden, die de dood slechts scheidt,
Die altijd voor elkaar ontgloeien ;
Voor hen is 't levee zaligheid !
Zij wandlen langs des levees baan
Vereend, en hand in hand geslagen ;
Ze ontwijken samen de onweersvlagen
En lezen bloemen, waar zij gaan .
Zij deelen hoop en vreugde en zorgen ;
Zij wisslen kus en blik zoo zacht ;
Zij groeten, dus vereend, den nacht ;
Zij groeten, dus vereend, den morgen .
Gelukkig, wie zoo 'n lot betracht !
1834.

Zegepraal van 's Lands bnafhankelijkheid ;
Lotsbestemming des Vaderlands .
Bekroond met den eersten Eereprijs in den nationalen Wedstrijd uitgeschreven bij
besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken, van 21 Juni 1834 .

'k Zal in der vaadren taal het vaderland bezingen,
Met Belgies zangrenkoor het strijdperk binnentreen,
Waar 't heilig eerloof blinkt, door dichtren aangebeen,
En bij den zangstrijd char naar gloriepalmen dingen !

Gij, Dichtkunst ! die de ziel aan uwe klanken snoert,
Leer gij mij d'echten toon, die harten treft en roert ;
Gij, die mij dierbaar zijt naast 't voorwerp mijner zangen,
Stort gij in dit mijn lied een vonkje van den gloed,
Die mij tot u bezielt ; die, hoe de nood moog' prangen,
Mij voor het vaderland den boezem blaken doet !
Wie is hij, die daar droef, met wankelende schreden,
Langs onze velden dwaalt P De smart heeft voor den tijd,
Zoo 't schijnt, zijn kruin besneeuwd ; -- zijn oog gloeit als
[van spijt ;
Een kleeding, luttel waard, dekt zijne ontvleesde leden,
En 't aanzien gansch ontsierd door d'ongeschikten tooi,
Sleept hij zich hooploos voort, aan schaamte en nood ter proof !
Doch in zijn' fieren blik, in zijne forsche trekken,
In 't overblijvend vuur, dat uit zijne oogen straalt,
Is jets heldhaftigs, jets dab edel is, to ontdekken !
Wie is hij, die daar droef langs onze velden dwaalt P
Ach ! gruwzaam is zijn lot l . . . Zijn wieg stood aan de boorden
Der Weisel, en zijn jeugd, die nimmer dwang verstond,
Vond rust en heil en roem op zijn' geboortegrond
Was Polen niet de bloem, de perel van het Noorden P
Thans heeft zijn vaderland voor de overmacht gebukt,
Thans is zijn vaderland onmenschlijk hem ontrukt ;
Zijn heilig erf zag hij tot wreede schennis doemen
't Werd onder vorsten, als een oorlogsbuit, verdeeld ;
Zijn landzaat, die wleer op vrijheid hoog mocht roemen,
Waagt thans geen' verdren stag, dan dien zijn Heer beveelt !
Zijn lot is ijslijk wreed ! Weleer in zijne streken
Vond hij het zoetst genot bij huiselijken haard ;
Maar 's overheerschers klieg heeft ga noch kroost gespaard,
En hij, hij is all~en des wreeden woede ontweken .
Weleer zag hij zijn' naam geeerd op vreemden grond,
Thans dwaalt hij, wreed vervolgd, Europaas rijken road,

12 En vindt er spot en schimp, maar heil noch troost bij vrinden
Gelukkig zoo hij nog op 't Albionsche strand,
Op Belgies vrije kust mag eene schuilplaats vinden
Ach ! gruwzaam is zijn lot :

hij mist een vaderland !. .

En, Belgen ! zulk een lot was 't uwe, eer uwe zonen,
Door eendracht, heldenmoed en gloriezucht bezield,
De boei vermorzelden, die u geketend hield !
Eer onafhanklijkheid hun zegepraal mocht loonen !
Sinds eeuwen droegt gij, slaafs, het juk van vreemde macht,
Sinds eeuwen werd uw naam, uw deugd miskend, misacht,
En nergens vond uwe eer, hoe vaak gehoond, een' wreker ;
Men leverde u als 't erf, den bruidschat eener vrouw !
Of de enkele oorlogskans, hoe weiflend, hoe onzeker,
Besliste meest alleen wie u beheerschen zou !
Vergeefs dat eens de held, waar 't machtig Rome op roemde,
Die honderd volkren sloeg en dwong in Romes macht,
Uw' onversaagden moed verdiende hulde bracht,
Daar hij u 't dapperste onder al die volkren noemde !
Vergeefs dat later tijd uw' grootschen lof vermeldt,
't Zij 't moedige oorlogsdeugd of eedle kunstdrift geldt ;
Vergeefs dat EGMoNDS faam mast die eens RUBENS gloorde,
Uw grootheid ble'ef ontkend, uw vrijheid onderdrukt,
En wat van deugd, of eer, of roem u toebehoorde,
Schreef men den vreemdling toe, voor wien gij laagt gebukt !
Thans heeft de dwangdienst uit,

- 't verlossingsuur geslagen !

De Godheid, met uw leed, uw deerlijk wee, begaan,
Gordde uwen heldenstoet 't gerechte slagzwaard aan,
En liet hem d'ijzeren dwang van uwen erfgrond jagen .
Thans smaakt gij stillen vree na dondrend krijgsgerucht,
En ademt gij voor 't eerst in eigen vrije lucht !
Thans mag uw oog verrukt op eigen welvaart staren ;
Naar eigen wil en wet, naar eigen wijs beleid,
Bestuurt ge uw zeden thans, verdedigt ge uwe altaren,
En smaakt gij 't heilgenot der onafhanklijkheid !

De noodvlaag is voorbij ! Thans stort op uwe beemden
De hemel niet vergeefs zijn' rijksten zegen uit !
De vrucht, die uit uw zweet, uit nijvre vlijt ontspruit,
Genet gij thans alleen, en deelt ze met goon vreemden
Thans streelt u veilge rust ; want hij, die op dit uur
Uw' grenspaal schend~n dorst, bracht heel Euroop in vaur !
Gaat ! vied uw nabuur thans : bij 't hartlijk welkom heeten,
Zal hij zijn' kus u bien en drukken u de hand ;
Thans zijt gij in den read der volkren aangezeten,
Thans eert heel de aarde uw' naam,

thans hebt ge eon
[vaderland ! .

Pus houdt des aardrijks schoot bet kostbre good besloten .
't Wordt eeuwen lang als stof, als nietig zand vertreen ;
De wandlaar gaat en peinst, en stapt er over been,
Gansch achtloos op den schat, waaraan zijn voet mag stooten .
Dan, eindlijk, 't wordt ontdekt ; bet staat de vuurproef door,
En 't schittert voor hot oog in onverdoofbren gloor !
Nu wordt bet hoog geschat als 't eelst geschenk der aarde
't Strekt nijverheid en vlijt en trouwen dienst ten loon ;
't Ontleent zijn' hellen glens alleen aan eigen waarde,
En 't blijft, als de eedle deugd, voor eeuwig rein en schoon

Verbeelding ! streef net mij de snelle vlucht der jaren
Voorait, en last mijn' geest, door uwe wonderkracht
Ontheven aan doze aard', op later nageslacht
In volgende eeuwen zien ; last me in de toekomst staren
De novel, die tot nog mijn oog omwolkte, zwicht . . .
God ! welk een paradijs vertoont aan mijn gezicht
Zijn veldelijke pracht, zijn lachende landouwen,
Waarin de zuidenwind, als door een Eden, waait ?

wet

zijn die stroomen, die bun bochten dear ontvouwen

Die steden zonder tal fangs barmen boord gezaaid ?
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Herken ik in den vloed, die ginder naar bet Noorden
Zich wendt, den Scheldestroom en zijnen slangloop niet P
Vloeit ginder niet de

Taas in 't blauwende verschiet ?

0 ! welk een zee van graan ruischt, goudgeel, langs hun boorden,
En lacht den laudman toe, die daar zijn' schat erkent !
't Is loover, bloem en ooft, waarheen men de oogen wend'!
Natuur heeft dit gewest ten lusthof uitverkoren ;
flier leent haar de akkerbouw de nooit vermoeide hand,
En beide storten bier, vereend, hun' vollen horen
Als gouden regen nit op 't overvruchtbre land !
Daar ginds, waar Schelde en Lei heur waatren samenmengen,
Daar doet een weidsche stad met majesteit zich op ;
Daar voert de nijverheid haar schrandre kun st ten top,
En wondren, nooit gedacht, bestaat ze er voort to brengen !
Daar verder, waar de Scheld' zich wendt in breedren bong,
Prijkt eene tweede stad, met torens hemelhoog !
flier is de handelplaats der wereld ! duizend kielen
Verheffen in bet dok haar statig mastgeboomt' !
Wie telt de volkren ooit, die op de marktplaats krielen P
De schatten van bet Oost alhier to zaam gestroomd ?
En ginder, waar de Senne aan rijke landgezichten
Een frissche koelte leent, en 't landschap tegenlacht,
Verrijzen voor bet oog, met morgenlandsche pracht,
Paleizen zonder tal en marmren praalgestichten !
flier is 't verblijf der weelde, en hare milde guest
Kroont bier vernuft en deugd, sticht templen aan de kunst,
En leert penseel en her 's Lands hoogen lof voldingen .
flij, in wiens forsche hand zich 't roer des Staats bevindt,
Deelt bier zijn weldaan nit, en oogst er zegeningen,
Daar 't land ale Vorst hem eert, dock meer als Vader mint !
Wat zie ik ? Welk een drang, wat cone ontelbre menigt'
Stroomt, juichend, bier to zaam en doet de zwoele lucht
Weergalmen van gezang en schaatrend feestgerucht ?
Eon zelfde broedermin heeft alley hart vereenigd !
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Na eeuwen, nog den stood van zijn geboorte viert !
'k Hoor eendracht, vrede en macht in 't zegelied verkonden,
Dat bier in galmen stijgt, ter eer van trouw en moed,
Terwijl de donderstem van honderd koopren monden,
0 Belgie ! uwen naam op uw banieren groet l . . .

Ja ! 'k mocht, mijn Vaderland ! due in de toekomst lezen
Ofschoon reeds op uw' grond de zoo van voorspoed schijn',
Zoo schittrend zal uw lot in volgende eeuwen zijn,
Zoo onbeperkt bet heil, dat u bestemd is, wezen !
Dus spelt de dageraad, die opklimt aan den traps,
Het klare daglicht voor en heldren middagglans !
Dus praalt de hove lent' met bloem en groenend loover ;
Eon sombre neveldamp betrekt nog sours de lucht ;
Maar in hot zomertij zijn damp en neevlen over,
En dap eerst prijkt bet veld met rijpe en kostbre vrucht !

Verjaring .
Dertig jaren zijn daarheen,
Sinds mij 't eerste licht bescheen .
Wat al stormen, o mijn hart !
Hebt gij moedig reeds getart !
Wat al doornen, rinds dien stood,
Hebben, bloedig, u gewond !
Juicht gij in uw noodlot nit,
Pat de tijd snel grafwaarts vliedt,
En dat go op des levens bean
Zooveel wegs hebt afgedaan P
Vraagt gij niet ale eon gene,
Dat ras 't uur der toekomst sla P . . .
JA.
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Maar de neevlen op deze aard'
Waren some ook opgeklaard,
En na 't onweer en d' orkaan
Loeg de zon u moms eens man .
Onder doornen scherp en boos
Pronkte ook wel een frissche roos,
En bij 't oopnen van haar' knop
Stilde some uw droef geklop.
Zoiidt ge op 's levens kronkelpad
Voor die bloem, waarop ge eens tradt,
Voor die zon, die u bescheen,
Wenschen om terug to treen P .. .
NEEN .
Maar, mijn hart ! gij werd gevoed
Door den reinsten, teersten gloed,
Waar het englendom op roemt,
En die de aarde " liefde " noemt.
Nimmer vondt ge een' maagdenlonk
Waar voor u die gloed in blonk ;
En zoo God, met a begaan,
Nu nog op uw stroeve baan,
Een' der sterflijke englen zond,
Die haar lot aau 't uw verbond,
Die u minde, en met een' lath
Op de rest uws levens zag P .. .

ACA !

1835 .

Aan de Maatschappii van Vlaamsche Letter •
oefening s u De Taal is gansch hot Volk, n to Gent .
Als de zon, in 't vroegst der lent',
De eerste koesterende stralen
Over 't jong gebloemte zendt ;
Ale, in pas ontloken dalen,
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't Eerste lied der nachtegalen
't Blijde woud weergalmen doet,
En het eerst gebladert' groet ;
0 ! den is de nood voorbij !
Uit den doodslaap opgestegen,
Die hear boeide in 't wintertij,
Lacht natuur weer 't menschdom tegen,
En, gelijk een vloed van zegen,
Stroomt de hoop, uit hooger sfeer,
Over 't juichend aardrijk neer!
Lang werd Belgies gouden spraak
Als in vreemden dwang gekluisterd ;
Lang, door Belgies zonen vaak,
Wreed miskend, gehoond, ontluisterd!
En, door neevlen als verduisterd,
Scheen het, dat geen lentezon
Ooit voor hear meer opgaan kon .
Dwaling ! - dooft de diamant,
Schoon in aarde en slijk verborgen,
Ooit zijn licht en hellen brand?
Ziet ! de nacht van angst en zorgen
Klaart weer op ; een blijde morgen
Schiet op Belgies dierbre teal
Eenen nieuwen lentestraal !
Menig nieuw en versch gebloemt'
Zie ik op den Zangberg telen,
Wear het vaderland op roemt,
Vaderlandsche philomelen
Hoor ik nieuwe liedren kweelen,
En na vrees en angst en smart
Balsemt weer de hoop mij 't hart !
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Vrienden ! ja der vaadren spraak
Zullen waarde zonen kweeken .
Voor deze eedle, dierbre task
Voelt ge uw ziel in

drift ontsteken,

En, bij menig gunstig teeken,
Dat aanstaanden

glans verkondt,

Zie ik mede uw kunstverbond !
Streeft het ingeslagen spoor,
Dat u moet tot glorie leiden,
Vergenoegd en ijvrig door!
Eer, genot en roem verbeiden
Al die weldoend licht verspreiden ;
En wie ooit uw' poging lack',
Dat hem 't vaderland verzaak' !
Is het waarheid ? vordert gij,
Dat ik met u aan zal vangen?
Ach ! een ziel van melodij,
Die sours overstroomt in zangen,
Als een traanvloed Tangs de wangen ;
Een to diep, to teer gevoel,
Vergenoegt zulks tot uw doel?
Maar gij eischt ! Welaan ! mijn toon,
Kan hij u genoegen baren,
Zij u willig aangeboon !
Wen gij op de kunstaltaren
't Geurig reukwerk op doet varen,
Zing ik, 't speeltuig in de hand,
God en Liefde en Vaderland!
APRIL 1836 .
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Aan de Maatschappij van Tooneel • en Letterkunde
IJver en Broedermin », to Brugge .

Gelukkig, die in onweersvlagen
Een veilge schuilplaats vindt!
Gelukkig, die in onze dagen
De schoone kunsten mint !
Ik zag den geest des kwaads, in akelige vormen
Zich spreidende over de card', het menschdom fel bestormen,
En in den uchtendstond van welvaart en van vree,
De bron vernieuwen van 't pas doorgestane wee .
'k Zag hem meedoogenloos en orde en wetten tarten,
Om 't vuur van haat en wrack en tweedracht in de harten
Te ontsteken . 'k Zag in angst, hoe hij de drifters roert,
En medeburgers vaak tot vijanden vervoert,
Om in elkanders leed zijn vreeslijk doel to treffen.
'k Zag hem den koningsmoord tot zedenleer verheffen,
En zegelen met bloed zijn ongehoord besluit!
Dit alles zag ik can, en 'k riep verbijsterd uit :
Gelukkig, die in onweersvlagen
Een veilge schuilplaats vindt!
Gelukkig, die in onze dagen
De schoone kunsten mint !
Maar naast die schrikbre plaag, Europa ingedreven,
Zag ik het rijk der Kunst in luister weer herleven,
En bieden levensheil, genot en lauwerblaan,
En als 't Elysium nabij een helle staan !
'k Zag in mijn vaderland en taal- en dichtkunst bloeien,
En elken dag den roem van hare grootheid groeien,
En menig kunstverbond, door Karen glans bekoord,
Als templen haar ter eer, gesticht in ieder oord !

-- 20
Geduld als of'eraar in deze tempelwanden,
Smaakte in steeds refine vreugd bij 't geurig reukwerk branden ;
'k Ontschuilde daar den drang van staats- en krijgsgewoel,
En 'k juiohte vaak in 't hart, vol innig blij gevoel :
Gelukkig, die in onweersvlagen
Een veilge schuilplaats vindt !
Gelukkig, die in onze dagen
De schoone kunsten mint !
Ja, vrienden! jai, de kunst is 't heilgenot des levens ;
Zij prikkelt tot de vreugd en troost in smarte tevens !
'k Heb sours een' ruwen toon op de elpen her gewaagd,
En 't ongekunsteld lied heeft sours a niet mishaagd!
Die hulde is mij to duur, dan dat ik die zou smaden .
Welaan, elkaar de hand geboden ! en de paden
Naar 't heiligdom der kunst to zamen opgetreen !
Verachten wij 't gewoel, de wisselvalligheen
Der staatkunde en den sleep van hare ontelbre plagen,
Om aan de kunst alleen genot en roem to vragen !
En wat ook, our ons been, de twistgeest ooit verzinn',
Herhalen wij, vereend in heilge broedermin
Gelukkig, die in onweersvlagen
Een veilge schuilplaats vindt !
Gelukkig, die in onze dagen
De schoone kunsten mint !
17 Juu 1836 .
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Het Klavier .
AAN DEN HEER E . TEMMERMAN .
Oui, je le crois, quand je t'eeoute
L'harmonie eat fame des cieux .
Da LAMARTIN, Harmonies .
Kunstenaar ! wanneer uw vingeren,
Zwevende over 't glad klavier,
Toners door elkander slingeren,
In verwisselenden zwier ;
Weet ge, dat in uwe akkoorden,
Als in wondre toover s oorden,
Dan een taal zich hooren last,
Die ons hevig kan ontroeren
En den geest aan de aarde ontvoeren,
Maar die 't hart alleen verstaat ?
'k Wandel in de lentedagen,
Dikwijls fangs het open veld,
Als de gouden zonnewagen
Naar het koele westen spelt ;
Lange de groen bewassen zoomen
floor ik 't murmlend beekje stroomen,
Dat al kabblend henen vlucht ;
En bij 't somber avondnaderen
Ruischt de westwind door de bladeren,
Treurig als een diep gezucht .
Of de halsbel, in de verte,
Klinkt bij 't loeien van het vee ;
Of de tortel klaagt van smerte,
En met haar klaagt de echo mee ;
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Of, gelijk een levend orgel,
Zingt, met onvermoeibren gorgel,
Philomeel de vooglen voor,
Die met haar het bosch bewonen,
En de vloed van hare tonen
Stroomt de breede wooden door l ., . .
Bij die duizend maatklankwijzen,
Bij die stemmen der natuur,
Die uit dank ten hemel rijzen,
Als de smook van 't outervuur,
Treft me een zalig zielsverrukken,
Door geen woorden nit to drukken ;
En wat mij alsdan vervoert,
Wat me in hooger' kring doet zweven,
Voel ik, Kunstnaar, weer herleven,
Als uw hand de snaren roert !
Ja, wanneer uw vlugge vingeren,
Zwevende over 't glad klavier,
Tonen door elkandren slingeren,
In verwisselenden zwier,
Dan ontstaan in owe akkoorden,
Als uit wondre tooverwoorden,
Beelden, flu eens overschoon,
Dan eens somber of ontzettend,
Of vertroostend, of verplettend,
Naar de wending van uw' toon !
't Is some lief ale 't appeiblozen,
Waarin zich de boomgaard tooit,
Of als bloesem van de rozen
Zacht op leliensneeuw gestrooid !
't Is sours zwart als nachtlijk duister,
En sours klaar ale zonneluister

Aan het oosten opgegaan ;
't Zijn sours zomeravondluchten,
Waarin zuidenwinden zuchten,
Of 't is 't stormen van d'orkaan !

Lichte notes, blijde tones
Schildren 't hupplen van de jeugd,
Of den marsch van heldenzonen,
Of het schertsen van de vreugd .
Trager maatgang, angstig stenend,
Schetst een hart, dat zuchtend, weenend,
Kermt our een ellendig lot ;
Of eon teerder klankenmengelen
Leert ons de eeuwige taal der engelen,
Eene vuurge bee tot God !

Dikwijls als de galmen stroomen,
Ongekunsteld, lief en teer,
Zie ik, als in zaehte droomen,
Lang verleden dagen weer .
Hoop en vrees van vroeger levee
Komen voor mijne oogen zweven ;
Sours houdt mij de vreugd geboeid ;
Maar meest voel ik op mijn wangen
Eenen traan van weemoed hangers,
Die voor vroeger rampen vloeit !

Zeg mij, Kunstnaar, wat 's de reden
Van de kracht dier melodie ?
Kunt gij het geheim ontleden
Van uw kunst, uw harmonie
Neon ! - natuurlijk is uw spelen,
Als de zang der Philomelen,
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Als het suizen der zefieren
Door de kruin der populieren,
Als het murmlen van de bran !
1836.

Hot Graf mijns Vaders .
I.
AAN DEN DICHTEE I' . BLIECK.
Si quis amat, novit quid haee vox clamet.
DE 7MIT. L, III . C. v.

'k Herlees, mijn waarde BLIECK, op dezen stillen stood,
De lettren, die gij mij voor vier paar maanden zondt .
Licht vraagt gij of mijn hart due lang u heeft vergeten,
En of dit vreemd gedrag kan ware vriendschap beaten P
Ach, Vriend ! beslis niet ras, en houd geen hart verdacht,
Dat zich in 't uwe stort, wijl 't naar vertroosting smacht ;
Een hart van tear gevoel, van kunstdrift en van liefde,
Dat, rinds den laatsten groet, dien ik u overbriefde,
Zijn vorig stil genot zoo smartlijk heeft geboet,
Zoo hevig ward geschokt, zoo deerlijk heeft gebloed !
Gelukkig hij, wien God met ouderliefde zegent !
Zoo dit onschatbaar hail, mijn Vriend, u nog bejegent,
Zoo gij nog op dit uur een' dierbren Vader hebt,
Die in uw deugd, uw kunst, zijn hoogst genoegen schept,
Die dikwijls met u spreekt van lang vervlogen jaren,
En die gezondheid paart aan sterkte en grijze Karen,
0 ! hef de handen aan, uit dankgevoel tot God,
En, denkende aan uw' vriend, beween zijn treurig lot !
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Gerust en ongemerkt sleet hij zijne oude dagen ;
Tevreden met zijn lot, bij staats- en oorlogsvlagen,
Bepaalde zijne zorg zich tot den stillen kring,
Van vrouw en talrijk kroost, wear heel zijn ziel ears hing .
Het zwoegen zijner jeugd had hem, in vroeger jaren,
Gelegenheid ontzegd our wetenschap to garen ;
Maar thans, als tot herstel van onherstelbren tijd,
Was heel zijn ouderdom aan de eedle kunst gewijd ;
En nu met jonglingsdrift, in stadige onderrichting,
Te streven near een' sohat van kennis en verlichting,
't Verfrisschend werk to doen, dat hem een moeshof bond,
Of eenig dier to voen, waarvan hij dienst genoot,
Pat was nu heel zijn task, die geene zorg kwam hinderen
Dan 't lovers van den Heer, en 't minnen zijner kinderen .
Hij minde ze alle our 't meest, en ieder uit den kring,
Tot wien hij beurtlings sprak, dacht zich den lieveling .
Maar wet mijn hart mij zegt, is dat ik ze altegader
In teerheid overtrof, in liefde tot mijn' Vader .

De jaren vloden heen in huislijk, stil genot
En onverstoorde rust ; en gij ook weet, o God !
Hoe dankbaar zich mijn hart in deze rust verblijdde .
En dear 't uw' zegen preen, uw' naam gebenedijdde !

Nu was mijn doel bereikt . Ik kon met kalm vertrouwen,
Den geest verpoozing biers, en in de toekomst schouwen ;
En zoo nog sours eon zucht mij uit de borst ontschoot,
Het was voor de eedle kunst, die onze vriendschap sloot ;
't Was voor hot onverstand van Belgies dwaze zonen,
Die stout hun moedertaal, der vaadren erfdeel, hoonen,
En die in vreemde spraak, tot schittring proeven doen,
Waarmede zij alleen den nabuurs spotlust voen !
Of 't was, wanneer ik dacht aan Vaders zestig jaren,
Of eenig ongeval aan vrienden wedervaren,
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Of andre rampen, niet to ontgaan in 's leavens loop .
De toekomst scheen mij als een dageraad van hoop
Het wetboek en de kunst, de vriendschap en mijn Vader,
Dit zou mijn levee zijn en mijne vreugd tegader!
Helaas ! die vreugd was kort, en alle vreugd op aard',
Wat is zij dan een wind, die schichtig henenvaart ?
October liep ten einde . In weinige avondstonden
Had ik zijn kalm gemoed zoo opgeruimd gevonden .
Hij beg met Moeders ernst, die klaagde, dat de tijd
Niet stil staat en zoo ras naar 's levees eindpaal rijdt .
Vernoegd ping ik ter rust, en 'k juichte, dat zijn levee
Een heldre herfstdag scheen, die voor geen ramp doet beven ;
Maar nauwlijks week de slaap, bij de aanbraak van den dag,
Wanneer een stem mij wekte als met een' donderslag :
'

Kom spoedig, Vader sterft! " Voor de eerste maal vervolde

Een woord mij 't hart met schrik, die 't bloed in de aadren stolde .
Ik vied hem in den arm eens broeders, krachteloos
En de oogen zonder vuur, de wangen zonder bloos .
Geraaktheid, als een storm, viel even op hem neder,
Als 't vuur des bliksems valt op Libans hoogen seder !
En als hij 't oog ontsluit, char hij een pons bekomt,
Erkent hij nog zijn kroost, maar voelt zijn tong verstomd,
En mist tot zelfs de kracht, om mij de hand to prangen .
Dan zag ik d'eersten traan op zijn verbleekte wangen,
En hoe ik, char de rouw mij 't hart to breken scheen,
Dien stood heb overleefd, kan ik niet melden, neen !
Hij scheen een oogenblik van d'eersten storm t'herstellen ;
Maar andre volgden ras, en 't schriklijk nedervellen
held bij verpoozing aan, totdat we, in twijfeling,
Ons vraagden, of zijn geest nog aan dit levee hing!
En zes paar dagen moest die schrikbre twijfling duren .
Welk eene oneindigheid van hartverscheurende urea !
Wat nachten doorgewaakt aan zijne legerspond',
Als aan een gapend graf, dat al mijn heil verslond!
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Dan, die vernielende angst, die strijd van dood en levee,
Was eindlijk minder wreed . Hij was one weergegeven,
Maar evenals eon wrak, geworpen op hot strand,
Of eon onkenlijk rif, gemerkt door Godes hand!
Met oogslag wild en woest, de spraak ale afgesneden,
En wanorde in den geest en lamheid in de leden!
Bijwijlen vraag ik mij, of deez' mijn Vader is ;
Want eon' gansch' vreemden aard vied ik soms bij 't geniis
Van 't vorig zacht gemoed : 'k heb hem, ale eon' ontzinde,
Mijn Moeder dreigen zien, die hij zoo teor steeds minde,
En daadlijk, ale eon straal van redo hem bescheen,
Zijn' thorn verkeeren Zion in overluid geween !
Hij leeft nog immer voort . En echter hoot dit levee,
To kwijnen op doze aard', reeds half can de aarde ontheven,
En ale de ellendeling, die steeds Zijn' grafkuil ziet,
Van niets bewust to Zijn dan doodend zielsverdriet?
Mijn eenge lust is thane, om dagelijks, ale plichten
En task Zijn afgedaan, mijn' stag tot hem to richten,
Om hem, ale 't overschot van mijn geluk, to zien,
Of hem, zoo 't mooglijk ware, eon' schijn van troost to bin .
Niet zelden, ale ziju tong mijn' naam traeht nit to spreken
En enklen wanklank slaat, noel ik mijn wang verbleeken ;
Maar merk ik slechts eon' zweem van glimlach op ziju' mood,
Dan smack ik rein genot, en 'k zegen zulk eon' stood !
Ziedaar, geliefde Vriend! hoe 't lot, op mij verbolgen,
Als in eon' afgrond 't heil mijns levees heeft verzwolgen !
'k Heb lang de diepe wood van mijn ziel gestopt,
En lang in stommen rouw mijn deerlijk leed verkropt ;
Maar thane mocht ik mijn hart in dat der vriendschap gieten,
Thane schep ik weder lucht, daar mijn tranen vlieten ;
En 't denkbeeld, dat ik steeds nog ware vrienden ken,
Maakt, dat ik soms nog juich, rampzalige ale ik bon !
Ja, Vriend! 'k heb in dit schrift mijn' boezem lucht gegeven,
Bewaar hot ale eon blad met hoot getraan beschreven .
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En kept ge een' waarden vriend, die ook in

eenzaamheid

Om 't onverwacht verlies van dierbre panders schreit,
En wiens geschokt gemoed ge een' lichten troost wilt baren,
Verhaal hem 't treurig lot, dat mij is wedervaren,
Of toon hem dit geschrift, tot leniging van smart,
En 't moge een balsem zijn voor zijn gefolterd hart !

APRIL 1836 .

II .
AAN DEN DICHTER F . RENS .
How blessings brighten wen they take their flight .
YOUNG, Niyhtthoughts .

Wat vergt gij van nw' vriend, dat hij zijne uren wife
Aan 't altijd nieuw genot der schoone poezije ;
Dat hij den teugel viere aan zijn verbeeldingskracht,
En idealen scheppe, al zingend ale hij plaeht?
Helaas ! het eenig beeld, dat uwen vriend voor de oogen
Thane zweeft, in sombre kleur en naakte treurvertoogen,
Dat overal hem volgt, waar hij zijne aandacht stuur',
En dat hem niet verlaat in 't middernachtlijk uur,
Is 't beeld van dood en graf, van pijnlijk, droef verscheien,
Het is zijne Vaders beeld! . . . Ach, last hem, last hem schreien! . . .
Ach, Vriend! wij zijn dan nets bier op one nietig erf,
Waar alles eenmaal leeft, opdat bet eenmaal sterv' !
Waar nimmer straal des lichts kan zonder schaduw blinkers ;
Waar elke blijde dag in donkren nacht moet zinken ;
Waar ieder frissche roos, die some nog 't oog bekoort,
Verwelkt, op eenen blaas van d'adem van bet noord ;
Waar elke lentezon, die 't aardrijk schijnt to troosten,
Welhaast in gloed verkeert, om 't aardrijk fel to roosters ;

Waar nauw de gouden herfst eon rijpe vrucht ons biedt,
Als hem de winter volgt, die bloom noch vrucht untziet,
En roos on distelstam met d'eigen sneeuw komt dekken,
Die aan de schepping tot eon

lijkgewaad moot strekken! . . .

Wij zijn elk oogenblik getuigen van dien dood,
Die steeds hot levee volgt gelijk eon reisgenoot,
Die noch verandring kept, noch wisselvalligheden,
En 't eenig zeker is der dingen her beneden !
Van alles onbewust bij onz' geboortestond
Zijn we evenals de plant, die opschiet uit den grond,
Gevoelloos, zonder zucht of neiging . 't Dierlijk levee
In ons to ontwikklen eischt en lang en moeilijk streven ;
Maar jaren vaderzorg en jaren moedersmart
Zijn noodig om den geest to ontwikklen en hot hart ;
En nauwlijks wagon wij eon' stag op eigen schreden,
En nauwlijks opent zich ons oog voor 't licht der reden,
Wanneer eon' galm gelijk, die echo's na zich last,
't Geen ons heeft voortgebracht alreeds niet moor bestaat!
Of blijft eon enkel spoor van omen oorsprong over,
Het is dat plekje gronds, ontbloot van gras en loover,
Waarop bij 't jongst vaarwel, zoo menig traan me ontviel,
Waarop ik vaak des nachts, in mijn verbeelding, kniel,
Dat mij zoo diep ontroert, wanneer ik 'b kerkhof nader,
En Waar mijn oog op leest : Doze aarde was uw vaderl . . .
Doze aard' mijn Vader ! Hoe ! eene inborst, eon gemoed
Zoo zacht en rein als 't licht van d'eersten morgengloed ;
Een levensloop zoo rijk in deugden als in dagen ;
Zoo vol van liefde en troost als vreemd aan morrend klagen,
Gansch eon bestaan van hoop in Godes wet en wil ;
Dit alles zou doze aard' bedekken, koud en kil ?
En ik, ellendeling! ik, die geen good ter aarde
Gewild hadd' voor eon' stood, die hem genoegen baarde,
1k, die geen glorie zocht dan in zijn' lof alleen,
En van wiens teedre ziel de mijne eon weergians scheen,
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Ik zou, gelijk een kind door

goochelspel bedrogen,

Mijn hart en mijnen geest en heel mijn zielsvermogen
Dan hebben uitgestort en vruchtloos saamgeprest
In een verganklijke asch, waar geen gedaant' van rest?
0 God ! vergeef het hun, die immer twijfllen konden,
Of aan dit levee wel een toekomst zij verbonden !
Zij hebben nooit bemind ! of 't voorwerp van hone' gloed
Is hun nog niet ontscheurd, hun hart heeft niet gebloed !
Zij hebben niet, als ik, de vreugde van hun levee,
In 't plechtig our des doods, den afscheidskus gegeven ;
Zij weenden niet, als ik, op hunner oudren graf ;
Vergeef het hun, o God! hun twijfling was hun straf!

Waarom den band gerukt van mijn nog open wonders,
En u 't verhaal gedaan van zijne laatste stondenP
Hebt ge ooit, van 't strand der zee, bij lieflijk zomerweer,
Als de avondstilte heerscht op 't uitgestrekte meer,
En 't gloeiend west zich baadt in eene zee van stralen,
Hebt ge ooit de zon alsdan in 's waters schoot zien dalen?
Zoo stil, zoo zacht, zoo kalm, zoo vol - van majesteit
Was zijn verscheidingsuur, zijn vaart naar de eeuwigheid !
Terwijl de zomer week, bij 't vallen van de bladeren,
Had ik zijn krachtverval, zijn einde allengs zien naderen ;
En uitgeput van wee, droeg reeds zijn oog den dood,
Wanneer de stroeve plicht een afzijn mij gebood,
En van zijn sponde rukte, om hem, na vier paar dagen,
Nog eenmaal weer to zien, en dan . . . naar 't graf to dragen !
3a, 'k zag nog eens hem weer. Hij had den dood weerstaan,
Als om mij 't laatst vaarwel to biers voor 't henengaan .
De stomheid week een wijl, die hem zoo lang bedroefde ;
Hij had mijn' naam genoemd, al vragend waar ik toefde .
Ik vond hem afgetobd aan 's levees verste grens,
Welhaast een' reinen geest, dock nu nog lijdend mensch .
Nog klopte hem het hart, nog hield zijn cog zich open ;
Maar heeft hij mij erkend? . . . Helaas, waarom

niet hopen?

`l l
,fan zijne peluw stond, van waken afgemat,
Mijn Moeder, die met mij en mijne Zuster bad ;
Een priester bad met ons, en sprak in stilt' die woorden,
Die vol van weemoed zijn, als vreemde harpakkoor •den,
Maar die den stervende, door sterkte en heiligheid,
Verkwikken op den weg, die uit dit levee leidt .
Hij zegende, en voor 't laatst, hem met het heilig teeken,
Het anker onzer hoop, waarbij wij alien smeeken,
En dan?,,, Helaas ! wie vraagt wat vender is geschied ?
Daar ginder is zijn graf, en wat hij overliet! . . .

,t Was of deez' wreede sehok voor mij heel de aard' vernielde
En 'k weet niet welk een geest van twijfling mij bezielde,
Totdat in Godes huffs, bij 't knielen aan de baar,
De wanhoop mij

o ntweek. lk merkte voor 't altaar

Het Godgewijde licht, de zwarte lijksieraden,
De dienaars van den Heer, in sombre rouwgewaden ; Hun statig logge stem, die 't lied den dooden zong,
De rollende orgeltoon, die door de wanders drong,
Dit alles roerde mij ! 't Was of zijn geest me omzweefde,
En in die galmen sprak en meldde, dat hij leefde !
'k Bleef dus een lange wijl met hem in onderhoud,
Totdat een hol geplof van aarde op 't doodkisthout
Mij uit mijn mijmring trok, en, als een grafstem, zeide,
Dat alles was gedaan, en dat ik vruchtloos schreide !

Dat is mijn lot, o Vriend! lk zoek geen' troost op aard' .
Men wil, dat onze kunst sours vreugde in weedom baart ;
Maar 'k heb vergeefs getracht de lijkzangsnaar to streelen,
Beproef gij, of uw toon een bloedend hart kan heelers !
En gij, almachtig God! gij, die mijn binnenst kept,
Zoowel als 't zonnenheir aan 't glinstrend firmament,
Gij weet, hoe ik hem minde, en hoe ik bitter treurde,
Sinds de engel van den dood den band des bloeds verscheurde .
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0 gun hem in uw' schoot, als loon van zijne deugd,
Eene eeuwigheid van rust, eene eeuwigheid van vreugd ;
Of heeft hij niet geheel . .. . o! last mij 't oovrig lijden,
En moge ik eens bij hem uw' naam gebenedijden !
JUNI 1537 .

De Wijsheid .
Gij, die op 's aardrijks kronkelbanen
Als schimmen heen en weder rent,
Gij, wandlaars in dit dal van tranen,
0 menschen ! broeders in ellend' !
Hoort toe : hier is een der akkoorden,
Die eens in Palestina's oorden
Een' harpslag vormde, in Godenklem .

Nog trillen Sions heilge puinen,
En de echo's, op des Thabors kruinen,
Beluistren nog des grijsaards stem !
Vermeten sterfling, die durft denken !
Gedachte is dwaling en niets meer.
Leef stil, en sterf op zijne wenken ;
Want zie, het woord is aan den Heer !
Hij weet waarom de wereldbollen
Gelijk de golven henenrollen,
In vaste en grootsche harmonij ;
Waarom de nacht den dag op zij gaat,
Waarom de mensch in wee voorbij gaat ;
En, stervelingen ! wat weet gij ?
Zet u, in schaduw van de linden,
Terneder bij een versche bron,
Waar de adem van de zuidenwinden
Den gloed verkoelt der middagzon .
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Prest daar, bij 't

murmlend waterwellen,

Prest daar de purpren muskadellen,
Waar 't heilverwekkend nit in blinkt ;
En geeft u, onder 't groenend loover,
Van hand tot hand den beker over,
Waaruit men hartenvreugde drinkt !
En, evenals ge in bloemsieraden
Een roos verkiest, zoo sehoon as frisch,
Zoo kiest een maagd, die langs uw paden
Gelijk een bloem ontloken is .
Zwelgt u aan Karen adem dronken,
En baadt u in haar kuische lonken,
Terwijl gij hare tressen vleit .
Aanbidt en mint ! die is het leven,
Dit is de wijsheid en daarneven
Is alles schijn en ijdelheid!
Maar zoo, gelijk de regenvlagen,
Die 't jong gebloemt' ternederslaan,
U Godes hand heeft neergeslagen,
Baigt dan het hoofd, en store een' traan .
Een traan gestort voor zijne voeten,
Zal eerder zijnen toorn verzoeten
Dan 't reukwerk, dat van 't outer stijgt .
En 't maatgeschal van zang en snaren
Wordt min gehoord bij de englenscharen,
Dan 't needrig hart, dat zucht en zwijgt !
De ~terren rollen stil hare assen
Langs 's hemels ongekende baan ;
Naar de ongepeilde waterplassen
Stroomt zacht en eenzaam de Jordaan ;
De wind klapt zijne onzichtbre vlerken,

En, onbedaeht op streek en perken,
3
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Doorrent hij luchtgewest en grond ;
De blaadren, door den storm gedreven,
Zijn onbewust, waarheen zij streven,
Doch dwarlen met de orkanen road !

En gij, waarom hier op deze aarde
Uw dagen afgesloofd in pijn P
Een dag, die is, heef~ meerder waarde
Dan eeuwen, die to komen zijn !
Vaart immer voort, o stervelingen,
En gaat, waar uwe vaadren gingen ;
Gaat slapen bij uw voorgeslacht .
Men zegt, dat uit den slaap der schimmen
De dood eens glansrijk op zal klimmen,
Gelijk de daagraad na den nacht !
1837 .

Lofzang van het kind bij zijne ontwaking .
0 Vader, mijnes vaders hoeder,
Gij, dien men knielend noemen moet,
Wiens naam, zoo vreeslijk en zoo zoet,
Het hoofd doet buigen mijuer moeder !

Men zegt, dat deze zon vol gloor
Maar speeltuig is in uwe vingeren,
En dat zij voor uw' Croon moet slingeren,
Gelijk een lamp voor 't heilig koor !

Men zegt, dat gij in veld en wouden
De kleine vooglen scheppen kunt,
En dat ge een ziel aan kindren gunt,
Opdat zij vroeg u kennen zouden !

Men zegt, dat gij alleen het weet,
Vanwaar de kleur komt op de rozen,
En dat geene applen zouden blozen,
Zoo gij den boom niet groeien deedt.

De gaven, door u toegemeten,
Zijn al 't geschapen voorgezet,
En aan des levens feestbanket
Wordt zelfs geen enkle worm vergeten.

Het ooilam plukt de grasbeemd kaal,
De geit herkauwt de klavertopjes,
En 't vliegje zuigt de witte dropjes
Der melk, van 't boordje mijner schaal !
De leeuwrik heeft het graan tot voeder,
Dat uit de halmen valt in 't zand,
De kwikstaart volgt den ploeg door 't land,
En kindren kleven aan hun moeder.

En om die gaven al to zaam
Te erlangen van uw vaderzorgen,
Bij middag, avond en bij morgen,
Noemt ieder eens uw' heilg~ n naam !

0 God ! ik mag dien naam ook noemen,
Die 't englendom met schrik vervult ;
Een kinderstem wordt mee geduld
In koren, die uw grootheid roemen !

Men zegt, dat het hem dikwijls lust
Aan onze bee gehoor to geven,
Ter oorzaak van ons schuldloos leven,
Waarvan wij zely' niet zijn bewust !
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Men zegt, dat hij ons liefdeblijken
Veeleer ontvangt dan ijdlen schijn,
Dat de englen in den hemel zijn,
En dat we aan engelen gelijken.
Zoo 't waar is, dat hij van zoo wijd
De stemmen hoort, die hem behagen,
Dan wil ik onophoudlijk vragen
Al wat de schepslen 't meest verblijdt .
Mijn God ! geef water aan de stroomen,
En zachte pluimpjes aan de mosch,
En aan het lam eon' wollen dos,
En groente en lommer aan de boomers !

Verleen den kranke heul in nood,
En vrijheid den geboeiden slave ;
Verleen den wees een huffs en have,
Den b:edelaar een stukje brood!

Aan vaders, die uw' naam belijden,
Verleen een talrijk kroost vol deugd ;
Verleen mij wijsheid en een jeugd,
Die mijne moeder moog' verblijden !

Al ben ik klein, geef mij een zacht
Gemoed, gelijk dat heilig kindje,
Dat aan mijn bedsponde, uit het printje,
Zoo zoet des morgens op mij lacht !

Leg op mijn lippen refine waarheid,
En in mijn hart een bron van recht ;
Dat steeds mijn geest, aan u gehecht,
Uw woord verneme in voile klaarheid !

En dat mijn stem ten hemel reran',
Als wierook, die in tempelwanden
U toegezwaaid wordt, door de handen
Van kleine kindren as ik ben !

De Kluizenaar .
De daagraad heeft de rots met stroomend goud omtogen ;
'Ii Gevogelt' zingt reeds : lof en glorie zij den Heer
Die naam gloeit in mijn hart veel eer
Dan de eerste dagstraal in mijne oogen !

Voorheen ontwaakte ik nooit dan met ontzind beklag,
Al vragende aan mij zely' : wat heden weer begonnen ?
En 'k dacht aan liefde en roem, gelijk een onbezonnen ;
Maar 't harte sprak mij toe : aan Hem zij elke dag !

Titans geef ik aan den Heer al zijne dagen weder ;
Aan hem is elke stood van ieder uur gewijd,
Aan hem is 't, dat mijn hart ontwakend zich verblijdt,
In hem legt ook mijn hart zich tot de rust terneder !

Mij heugt niet meer, wat zin er in die woorden stak
Van roem, die ras vervliegt, en hoop, die niet kan baten,
En liefde, die verleidt, en schoonheid broos en zwak .
Zij hebben in mijn ziel geen dieper spoor gelaten,
Dan 't wolkjen op het spieglend vlak !

Zij zijn voor mijn gehoor een spraak van vreemde tongen,
Een onverstaanbaar wangekras,
En 'k weet niet, of zij ooit tot mijnen geest doordroiigen,
Toen ik nog van hierneder was !
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Hoe hoog stijgt een gedacht, tot zijne bron gevlogen,
Dat met de vrije ziel het grondloos ruim doorschiet !
Hoe seer verlicht den geest

en

vonkjen nit den hoogen !

Het licht versehilt zoo seer van 't aaklig duister niet,
En wij zijn minder ver, o Heer ! van 's aardrijks hoeken
Dan de ziel, die u wil zoeken,
Van de ziel, die u ontvliedt !

Sinds ik het drok gewoel der menschen heb vergeten,
Verwierp ik zelfs het brood, dat hunne nieren spijst .
Op 't diep gerimpeld hoofd is ieder haar vergrij sd ;
Mijn jaren hangen zwaar, als schakels eener keten,
Om de uitgevaste teen,voor wie de zondaar ijst !
Maar nooit heb ik geteld, hoe dikwijls op deze aarde
De zoele lentelucht de velden heeft doorwaaid ;
Hoe dikwijls op mijn rots de jeugdige aadlaar paarde ;
Hoe dikwijls de oude boom zijne eikels heeft gezaaid .
En voor mijn ziel, o God ! die slechts in u haar kracht heeft,
Waartoe een stip geteld, dat dag of jaren scheidt P
De tijd heeft slechts en' dag voor die maar een gedacht heeft,
En die in u bestaat, bestaat in eeuwigheid !
De doodsche stilte en 't eenzaam levee
Bedierven met hunn' roest elk zintuig door en door ;
Mijn mood weet nauwlijks nog een zwak geluid to geven,
En alle klank is vreemd aan mijn verbaasd gehoor .
Mijn lichaam, neergekromd door bidden en door weenen,
Beproefd door 't zomervuur en 's winters ongena,
Is mw gelijk de kille steenen,
Waarop ik barvoets sta !

Maar stierf in mij de kracht, waardoor het vleesch vaak zondigt,
Het zintuig, dat u mint, groeit dagelijks meer en meer ;
Het hoort en het gevoelt, het ziet en het verkondigt
Uw werk van verder aan, uw' naam uit hooger sfeer .
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Mijn hart stijgt voor u op, veel lichter dap to voren,
Daar mijn verstomde geest geheel in u verzinkt ;
Hoe ruimer dus de tempelkoren,
Hoe scheller 't heilig echo klinkt !

De Vrede .
Pas optima rerum,

Wee den laude,
Dat de heilige eendracht vlucht !
Wee den laude,
Waar verdelgende onrlogszucht
Vrede en broedermin verbande !
De Geest des Vaderlands steeg opwaarts, door de wolken,
Tot voor den troop des lichts, en zuchtte tot den Heer
Bestaat er dap voor 't rijk van doze onzaalge volken
Geen enkle stood van rust, geene ademhaling moor?
En is daar eeuwig 't wit, waar vuur en zwaard en dolken
Op mikken, als de krijg slant in Europa peer?
En cone stem doorklonk hot ruim van hooger sfeer
Wee den laude,
Pat de heilige eendracht vlucht !
Wee den laude,
Waar verdelgende oorlogszucht
Vrede en broedermin verbande !
" Ja, de eeuwen golfden aan, ale nit eon' poet gestegen,
En vloden, overlaan van dwarig en haat en moord ;
En telkens als de twist bet zwaard had aangeregen
En volkren, op elkaar verhit, had aangespoord,
Om 't ingebeelde recht to staven door den degen,
Sloeg hij zijn wapentent in 't diep rampzalig oord .

40 " Zocht Romer of Barbaar den room of roof der aarde,
Stond eon oneerlijk vorst naar 't recht van land of stad,
Of stortte godsdiensthaat op 't menschdom, dat ontaardde,
Of klom gewetensdwang de hel nit, die hem baarde ;
Zij alien sneiden daar, om wraak of proof of schat,
En hielden er den grond van 't blood der onschuld nat .

" Of woelde eon bandloos yolk, vervoerd tot koningsmoorden,
En stroomde 't over de aard' van uit zijn gruwelnest,
Zijn eerste golf brak door tot op dezelfde boorden ;
En wou de grootsto Held, van wien ooit volkren hoorden,
Door schrikbren reuzenstrijd zijn noodlot Zion gevest,
Hij daagde Europa's macht alweder in doze oorden,
En schokte door zijn' val 't aloude krijgsgewest !
`~ Dus woedde daar de krijg met al zijne ijslijkheden
De vreemdling joeg de vlam in de overmande steden,
En waar hij 't void doortrok, daar bleef eon bloedig spoor,
Zijn woestheid vond vermaak in de oogsten to vertreden,
En 't stallen van zijn ros in kerk en tempelkoor !
En weder klonk de stem de ruime sferen door :

Wee den laude,
Dat de heilige eendracht vlucht
Wee den laude,
Waar verdelgende oorlogszucht
Vrede en broedermin verbande'.

Dan, eindlijk mocht eon straal van hoop den storm doorbreken
De tweespalt, in hot hart des landzaats zely' ontstoken,
Verkoelde, en bitse wrok gunde aan verzoening plaats .
1Iaar nauwlijks daagt hot licht, of zie, de Geest des kwaads,
Beducht of hem zijn proof woor altoos ware ontweken,
Spuwt weder nit zijn krocht do vlam des ouden haats .
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" 0 God des vredes ! hoor, nit de ondermaansche dalen,
Het smeekgebed eons yolks in uwe ontferming aan !
Verdrijf den woesten krijg uit zijn gescheurde palen ;
Vergoed hem 't snerpend wee sinds eeuwen doorgestaan ;
Verleen een' stood van rust, -- o ! last hem ademhalen !
Of mag hot slechts ten prij s van eeuwgen twist bestaan,
Vergun hem 't lieul des grafs, en last zijn' naam vergaan ! . . . "
De Geest des Landes zweeg .

En aan de nieuwe glansen,

Die stroomden voor den troop der Godheid om hem heen .
En aan den mildren toon van 't licht der ethertransen,
Was 't of der heemlen Heer zijn be

genadig scheen .

Hij steeg terneer in 't rijk, voor wiens behoud hij waakte,
En daalde er in den kring, den Schutsraad van hot Land .
Een heuglijk raadsbesluit, verzoeningsofferand',
Klonk door der wetten tempelwand,
En -- 't outer van den Vrede blaakte !

II .
Gezegend hot land,
Waar de mood bij de redo
Zijn standerden plant !
Gezegend hot land,
Waar de weldoende Vrede
De olijvenkroon spant!
Dus klonk flu hot hooglied der hemelsche koren ;
En nit de gezanten der eeuwige Macht
Word een ten heraut door de Godheid yerkoren,
Opdat hij den Vrede aan hot aarderijk bracht' .
Daar stiigt hij terneder, de zegen der volken,
Door d~ aarde als verzoener des menschdoms begroet ;

Daar stijgt hij terneder, in glans, door de wolken,
En stroomen van hoop golven heen voor zijn' voet!

42 -De wolkenkoets glijdt op de geurigste luchten,
Waarmede de lento de velden doorwaait ;
Des overvloeds horen stort bloemen en vruehten ;
De mantel van licht is met sterren bezaaid .
De krans van olijf siert de goudgele hares,
En graanrijke halmen de glinstrende hand ;
De lack van de liefde doorzweeft de gebaren,
En alles meldt de aarde des hemels gezant!
Vlecht, maagden, vlecht palmen
E n bloemen en halmen,
Ten jeugdigen krans!
Drukt, moedige knapen,
Dies krans om de slapen,
Ten hoogeren glass !
En last nu, gij alien,
Bij feestgalm en daps,
Door velden en wallen,
Den jubeltoon schallen :
Gezegend hot land,
Waar de mood bij de redo
Zijn standerden plant !
Gezegend hot land,
Waar de weldoende Vrede
De olijvenkroon spant!
Ja, titans is de eeuwenkring van haat en twist gesloten ;
Thans is hot rijk voorbij van wreede onmenschlijkheid ;
Titans angst genoeg doorstaan, en blood genoeg vergoten,
En tranenc titans genoeg geschreid !
Wanneer flu de akkerman de velden gaat bezaaien,
Ziet hij den oogst niet moor als eene onzeekre kans ;
En vraagt hij niet beducht, wie 't koren of zal memos
Zijn zicht of 't zwaard des oorlogsmans ?
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Wanneer de vader flu de leers ter rust gaat strekken,
Van 't dagwerk afgemat, en zorgen stroef en drok,
Verwacht hij niet, dat hem een naar geluid zal wekken
Van wraakgeschreeuw of noodstormklok!

Wanneer de trouwe vriend zijn' halsvriend mag ontmoeten,
En hem, na lang gemis, eon' warmers handdruk biedt,
Schouwt hij niet angstig road, of licht zijn liefdrijk groeten
Als landverraad wordt afgespied!

Thans mag zich elk gevoel, dat hart en geest veredelt,
Ontwikklen in hot licht der ware vrijheidsleer ;
Thans wordt goon hooge guest bij laag gemeen gebedeld,
En leidt slechts deugd en vlijt tot eer .
Thans mag de zoete rust de teedre zielen streelen,
En snoert zij volken saam in heilrij k evenwicht .
Verzoening last ons thans in 's nabuurs vriendschap deelen ;
Thans worden liefde en eendracht plicht !
Ja, de daagraad is gestegen,
Die hot heil der menschheid meldt!
Ja, de hoop stroomt allerwegen,
Als eon zachte lenteregen,
Over stad en moor en void !
't Zaad, dat in de voor mag broeien,
Zal haast schoon en tierend bloeien,
En de geur der rijpe vrucht,
Balsemt eons do zuivre lucht !
Door de vredezon beschenen,
Ongestut door paal noch grens,
Zal de handel aan den mensch
't Rijkst genot des levees leenen,
En bekronen ieder' wensch .

Nijverheid zal geene perken
Stellen aan haar wonderwerken ;
Elke hoofdstof eert haar woord,
En voor hare vuurge vlerken
Wordt heel de aarde slechts een oord!

Schoone kunsten zullen streven
Naar een' ongekenden gloor,
Nu haar Schutsgod wordt verheven ; -Dienaars uit haar tempelkoor,
Gaat ! bezielt en doek en warmer
Voor de komst van uw' beschermer!
Gij, die ik met eerbied naak,
Vaderlandsche dichterscharen,
Doet zijn' lof ten hooge varen,
In het goud der moederspraak !
En, maagden, vlecht palmen
En bloemen en halmen,
Ten jeugdigen krans!
Drukt, moedige knapen,
Dien krans om de slapen,
Ten hoogeren glans !
En last nu, gij alien,
Bij feestgalm en daps,
Door velden en wallen
Den jubeltoon schallen :
Gezegend het land,
Waar de moed bij de rede
Zijn standerden plant!
Gezegend het land,
Waar de weldoende Vrede
De olijvenkroon spant!
MAART 1839 .
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Aan mijne Lier,

(BIJ

HET
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0 dierbre tolk van mijne ziel,
Wanneer zij klaar en hel
Van rein gevoelen glansde en blonk
0 speeltuig, dat natuur mij schonk,
Aanbeden Lier, vaarwel!
Reeds vroeg behandelde u mijn jeugd,
Maar raw en zonder klem ;
'k Heb jaren lang de snaar gedrukt,
Eer ik den toon vond, die verrukt
Als een geliefde stem.
Thans werd mijn toongreep minder raw,
Thans bleef de wanklank weg,
Thans waart ge me enkel zoet genot,
En thans vereischt het nijdig lot,
DaG ik u nederlegg' !

Dat ik u neerlegg' en vergeet'
Als een onnut sieraad,
Als jets, dat aan de jonkheid past,
Maar dat bij later plicht en last,
Benadeelt en misstaat.

Er is nogtans, bij 't zacht gekweel,
U sours een toon ontvloeid,
Die in den zangstrijd werd gehoord
Gelijk een ongewoon akkoord,
En de aandacht heeft geboeid .

--46-Er was nogtans in 't maatgeluid,
Dat in uw snaren stak,
lets vreemds, dat op een teer gemoed
Sours neerviel als een tranenvloed,
Of tot een harte sprak.
Op 't hooren van uw

toongeruisch

Outlook mijn ziel, zoo zacht,
Zoo teeder als de rozeknop
Bepereld door den regendrop,
Waar eerst de zon op lacht !
Uw klank was de echo van mijn hart,
In vreugde of bang verdriet ;
Zoohaast dat hart eens juichte in mij,
Dan waart gij vol van melodij
Gelijk een zegelied.
Maar was dat hart aan wee ten proof,
Of voor gevaar beducht
Van panders, teederlijk bemind,
Dan treurdet gij al s de avondwind,
Die door de wouden zucht .
Welaan, mijn Lier, de plicht gebood
Bedrukt leg ik u neer .
Maar Bunt het lot mij weder rust,
Eer de ouderdom mijn' zanglust bluscht,
Verrukt neem ik u weer.
Er slaapt licht op de gouden snaar
Nog menig roerend lied ;
Maar ach ! wat bast aan filomeel
De zangtrezoor van hare keel,
Wanneer de lente vliedt?
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En

mijne lente is thans

voorbij,

Voorbij met sang en spel,
Met jeugd en vreagd en lief en leed ;
Thans eischt de zomer zorg en sweet ; -Aanbeden Lier, vaarwel .
1839 .

Hot Graf mijner Moeder .

I.
AAN VIRGINIE .
Al is in mij geen sprank van 's dichters vuur meer over,
Al is mij alle hoop op aardsch genot ontvlucht,
Al is mijn hart verdord als afgevallen loover,
En mijn vermoeide borst in weedom afgezucht ;
Al heb ik u sinds lang met treurig fibers omhangen,
Nog eenmaal, dierbre Harp ! verlang ik naar uw' toon,
Gelijk de rouw verlangt naar tranen op de wangen,
Gelijk naar moedertroost een moederlooze soon
Aan haar heb ik, mijn Harp ! uw vroeg bezit to danken .
Terwijl zij in de wieg mij schommelde onvermoeid,
Zw{eefde op haar' adem sours een stroom van vreemde klanken,
En met de moedermelk kwam melodie gevloeid .
't Was even of haar jeugd, bij zomeravondstonden,
In 't suizen van den wind die tonen had gehoord,
Waarmee, bij 't voorgeslacht, zich vreugde en smart verkondden,
En die de stroom des tijds sinds eeuwen heeft gesmoord .
En als reeds de ouderdom haar Wang met rimplen groefde,
Lag nog een roerend lied bijwijlen op haar tong ;
Zoodat mijn dorst naar sang geene andre bron behoefde,
Dan die voor heel mijn jeugd uit hare borst ontsprong .
En zoude ik, daar die borst thans de adem is ontweken,
Daar voor alle eeuwigheid de gloed is uitgedaofd,
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Waaraan ik, als een licht de dichttoorts heb ontsteken,
Zoude ik thane roerloos staan, ale van gevoel beroofd P
Zulks ware ondankbaarheid, zulks mijde de Albehoeder !
Haar schim eischt lets terug van 't geen zoo mild zij gaf .
Kom, Harp ! en weep met mij op de asch van mijne Moeder,
Kom, huldig met uw' toon mijn offer op haar graf !
De Schepper wilt een hell bij elke ramp to stichten :
De haagdoorn draagt de roos, de bergrots heeft de bron,
De nacht praalt met een kleed van glinsterende lichten,
En ieder blad des woods biedt schaduw voor de zon.
De storm ; die ceders velt, jaagt misters heen en dampen ;
De schrikbare oceaan bergt schatten bovenmaat,
En 't menschdom, samenhang van boosheid en van rompers,
Heeft, als een zegening, de Moeder tot sieraad !
De Moeder! U dit woord viel uit den mood der engelen
Voorzeker op de tong van d'eersten sterveling,
Toen hij in eenen klank, in eenen galm won mengelen
Al 't edelst, dot uit God in schepslen overging :
De zachte lijdzaamheid, 't verheven zelfverachten,
De balsemende troost in rouw en bange smart,
De liefde in al haar schoon, de liefde in al haar krachten,
En, wat geen tong ooit meldt, het moederlijke haxt !
Een hart, dot ale een vat vol heilge wondergaven
Den omtrek zalig maakt, waarin 't zijn geuren brengt ;
Dat ni:nmer uitgeput, hoeveel ' r zich oars laven,
Nog altijd volley wordt, hoe meer 't zijn schatten plengt !
En zoo, zoo was hear hart in al zijn teeder pogen ;
Wanneer zij nederzat bij haar zoo talrijk kroost,
Sprak zij tot ieder oog de zachte tool der oogen,
En ieder had haar zorg, en ieder 'had haar' troost .
Aandoenlijk was 't tooneel van haar veelvuldig streven
Een zuigling aan de borst, een spelend op haar' sehoot,
Een kwijnend in de wieg met angst in sloop gedreven,

Terwijl ze aan andre nog haar golden lessen bond
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Of komen al to zaam en hangers aan haar zij ;
De kring in 't algemeeri had gansch hour hart ontvangen,
En nog dacht iedereen : " de voorrang is aan mij. "
Haar ziel was als de zoo, die op de blaadren wiegelt,
Die tevens op heel 't veld en op elk bloempje lacht,
Die zich in d'oceaan en in hot dropje spiegelt,
Met even vollen glans en even voile kracht .

0 Moeder, die zoo lang doze aard' mij hebt verhemeld,
Wanneer de weedom mij met looden handers drukt,
Ontwaar ik soma uw beeld, dat voor mijne oogen wemelt,
Terwijl hot hangend hoofd mij op den boezem bukt .
En als ik eenzaam dan door void en wouden dwale,
En als eon zachte wind dan in mijn haren speelt,
Zeg, zweeft gij in de lucht, waarin ik ademhale,
En is die wind uw ziel, die mij hot voorhoofd streelt ?
Of als ik soma des nachts, om weer aan u to denken,
De legerspond verlaat en 't firmament betracht,
Zeg, leeft gij in die ster, die mij schijnt toe to wenken,
En is dit licht uw oog, dab mij dan tegenlacht ?
0 neon, dit alles niet ! Ver boven 't denkvermogen
Van 't zwakke schepslendom is uwe woon gesticht ;
Doch alles wat de ziel door klanken of vertoogen
Kan aandoen, brengt me eon' schijn, eon' zweem van uw gezicht .
De toners eener harp, do geurige avondluchten,
De kleuren van 't gebloemt', de zilverglans der maan,
diet murmlend brongesuis en filomeeles zuchten
't Doet alles mij eon' stood aan uwe zijdo gaan .
Maar, ach ! eon oogwenk slechts, en doze stood is honors,
En 'k stort weer in mij zely' als in eon' afgrond neer ;
Helaas ! en mij rest nets dan op uw graf to weonen,
Verlaten hier omlaag, o Moeder! tot wanneer? . ..
OOGSTb1AAND 1839 .
4
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II.
AAN MIJNE BROEDERS .EN ZUSTERS .
Kinderen, bewaart de geboden awe vaders,
en vergeet niet de wet uwer Moeder,
Peov. VI . 20 .
Geliefden, die als ik uit Karen schoot gesproten,
Des noodlots wegen volgt, ver van elkander af,
Herinnert ge u den tijd, dat wij, als tengre loten,
Nog tierden rood den stam, die ons het aanzijn gaf?
Dat nog een zelfde dak ons all' ten wijk verstrekte,
Waaronder zorg en vlijt en liefde een' hemel schiep ;
En dat een teedre stem ons elken morgen wekte,
Die ieder tot zijn task of tot de bede riep ?
Wij vlogen gansch den dag als vooglen op en neder,
Of peinsden over 't boek, of dartelden op 't gras ;
En bracht het middaguur of de avondstond ons weder,
Bij 't oopnen van de dear vroeg elk, waar Moeder was !
En, ach! wanneer ik thans een zuster of een' broeder
Mag weerzien, schijnt het mij, als ik hun stemmen hour,
Dat nog en mood en oog mij vragen : " Waar is Moeder ? "
0 dierbren! zulk een vraag snijdt mij het harte door!
Waar ooze Moeder is ? Ach ! waar, waar zijn de zielen,
Die God in zijn gena tot 's aardrijks zegen schiep ?
Die als de morgendauw een' stood her nedervielen,
En die hij eindlijk weer tot haar bestemming riep ?
Waar zijn zij, die een rein en schuldloos leven leidden,
In weldoen doorgebracht, het oog op God gericht ;
Die voor een gansch gezin deze aard' met rozen spreidden,
En stierven met den glans der hoop in 't aangezicht?
Waar is het vaderland der liefde ! Waar de bronnen
Der deugden, die hear hart one toonde in heldren schijn ?
Daar ginder in het licht, waarvan de zichtbre zonnen,
Als dropplen van een' vloed, maar flauwe weerglans zijn!
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Daar worden zij een stem in de onbevlek to koren ;
Daar smelten ze in den gloed van hooger firmament ;
Daar drijven ze in den glans van 't oog des Ongeboren,
En juichen ze in een' kring, die tijd nosh perken kept!

Ellendig, midlerwijl, die zij op aarde lieten !
Verkwijnend als 't gebloemt' van lucht en licht beroofd,
Verstuivend als de blaan, die vallen en verschieten,
Na de onverbidbre bijl den stain heeft doorgekloofd !
Wel mogen zij de smart, die hun den boezem griefde,
Verlichten door een' traan op 't aaklig graf gestort ;
Helaas ! wat is een traan voor zooveel teedre liefde,
Voor zooveel zacht genot als hun benomen wordt!
Wij ook, rampzalig kroost, wij treurden als verlaten,
Toen ons het dierbre pand werd van het hart gerukt .
De rede sprak vergeefs ; -- wat kan haar trooststem baten
Aan die daar spraakloos stainn, door Godes hand gedrukt
Een is er onder u (ik schrijf het voor zijn kinderen),
Dien, als ons noodgehuil hem droef in de ooren drong,
Geen zorg voor aardsch belang, geen afstand kon verhinderen,
Om nog eens de rich to zien, waaruit hem 't licht ontsprong.
Hij kwam,

en vond deze rich met aard' reeds overschoten ;

Doch aan zijn weegekerm weerstond de graver niet,
Die nog haar laatste woon voor hem eens wou ontblooten,
En hem de moederkist in rouw omhelzen liet

Haar laatste stood nogtans was zienlijk naar en nader,
En als op zachten tred gekomen ; dock zoo lang
Heur waarde lotgenoot, ooze onvergeetbre Vader,
Met haar was, gloeide nog gezondheid op haar wang .
Geen grievend harteleed, geen lang en pijnlijk waken
Aan 's kranken treurig bed, versloeg haar kloeke ziel ;
Maar nauwlijks zag zij hem de laatste zuchten slaken,
Als cooed en lichaamskracht op eenmaal haar ontviel .
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Het eenigst wet op aard' ten troost hear overschoot ;
Zij sluimerde op geen dons, in 't hevigst wee, geruster
Dan op den arm, dien gij hear hoofd ter peluw boodt .
Tot aan den boord des grafs geleund op uwe schouderen,
Ging ze aan uw kinderhand van de aard near de eeuwigheid .
En, Zuster, heil zij u! want voor die dus hunne Ouderen
Beminden, is door God een heerlijk loon bereid !
0 dag van bittren rouw, weer zweeft gij mij voor de oogen!
Welk is die bange kreet, die mij met wanhoop sleet?
Op vleuglen van de vrees is de afstand doorgevlogen
Is 't waarheid, zieltoogt zijP "

" .A.ch, Broeder!'t is to last ! '

Dear zijg ik neer ten grond, de vingren in de haren,
Terwijl ik op den vloer een' stroom van tranen pleng :
" 0 God! gij woudt mij den den laatsten troost niet sparen,
Hear' zegen! . . . Ach, uw wil is helhg, maar hoe streng! "
Ik knielde voor de spond, wear 't dierbre stof op rustte,
En 'k trachtte tevergeefs to bidden met den geest .
0! toen ik voor het laatst hear 't koude voorhoofd kuste,
Wat ware in dew kus to sterven zoet geweest!
HERTSTMAAND 1839 .

Aan mijne Eegade .
MET DE " .Bloe~m n rnijner Lente . "

VIRGINZE,

dees leutebloemen

Hebben nets om op to roemen,
Niets, dat kenners aandacht boeit ;
Maar de kiem, waaruit zij sproten,
Lag mij diep in 't hart besloten,
En dear zijn zij teer ontbloeid .
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'k Bied ze u, niet als kostbren bloesem,
Maar ale telgen van een' boezem,
Die voor u slechts jaagt en gloeit.
Neem ze, niet als wondre vruchten,
Maar ale teelt in zachte luchten
Op uw eigendom gegroeid .
1839 .

Xan mijne Eegade .
IN HAAR ALBUM.
't Waar' vergeefs tit koude blad
Met nog kouder zwart beklad,
Om to melden, welk een' gloed
Ge me in 't harte blaken doet ;
Zulks vereischte eene englenhand,
Met een shift van diamant,
En een' inkt van vloeiend vuur
Op des hemels reinst azuur !
1839.

In mijner Eegaas gebedenboek .
Zielsbeminde ! wen uw bede
Vurig door de wolken breekt,
Voer de mijne op hare vleuglen :
Nimmer worth vergeefs gesmeekt,
Ale de liefde voor de liefde
Tot den God der liefde spreekt .
1839 .
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Op Virginias naamdag .
VIRGINIE

't Is als feestdag in mijn hart.
Waar ik om mij henen zie,
Niets is treurig, nets is zwart .
Trots hat barre jaargetij
Staat natuur in bloei voor mij .
Allen is, met groan bekranst,
Allen is

met licht omglansd,

Door een zielsverrukking, die
Van uw' naam

komt, VIRGINIE

In dien naam
Is mijn hoop en mijne vreugd .
Rang en schat en ijdle faam
Met de droomen van

de jeugd

Zijn ellenden, meerder niet,
Bij hetgeen die naam mij biedt.
Allen wat de ziel verblijdt,
Allen wat gij voor
Al hat hell,

mij zijt,

dat ik voorzie,

Drukt die naam uit, VIRGINIE.

Aan natuur
Dank ik eene teedre ziel,
Waar een sprank van heilig vuur
Als een glans

in nederviel ;

Doch dat vuur bleef onbewaakt,
En de sprank ware uitgeblaakt,
Had uw naam haar niet gered
En in vollen gloed gezet .
Daze naam blijft, wat geschie,
Thans mijn schutsnaam, VIRGINIE,
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Op het

pad

Van het levee vond ik vroeg
Eene her, die 'k als een' schat
Lang aan mijne zijde droeg .
Thans hangt ze aan den wand ontsnaard ;
Doch zoo vaak deer dag verjaart,
Vraag ik voor uw' naam een' toon,
En ik vlecht hem eene kroon
Die ik u ten feestkrans bie,
,A,ls ik Thans doe, VIRGINIE!
1839 .

Vaarwel, begoochelende Jeugd .
Fare thee well, and if for ever
Stil for ever, fare thee well,
Loan EYRON .
Er is een streek op 's levees kusten,
Wier naam betoovrend is : de Jeugd!

Dar

is 't verblijf der wilde vreugd ;

Daar zijn oases voor de lusten
En steenrotsklippen voor de deugd .
't Is lang sinds ik er aan mocht landen -Te lang misschien voor heil en rust ;
Thans voer ik heen naar andre stranden
Vaarwel, begoochelende kust
Die deze streek komt ingetreden,
Onachtzaam op verderf of iced,
Draagt nog het blanke en refine kleed
Der onschuld om de tengre leden ;
De lucht bezoelt het, eer hij 't weet .
Dan komt de stoet der zinvermaken,
Die vleit hem zacht en streelt hem teer ;
Hij sluimert slechts, en bij 't ontwaken
Hervindt hij 't heilig kleed niet meer.
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Toen ik ontwaakte, was 't mij even
Aloof een droombeeld mij ontschoot ;
't was of een levee van mij vlood,
Dat plants gaf aan eon ander levee,
waar alles mij bewondring bond.
Op mijne naaktheid zag ik seder,
Ontroerd, en als van ziel ontaard ;
Ik wou naar 't oord der onschuld weder ;
Maar ach ! daar dreigde eon vlammend zwaard .
Daar zat 1k, 't hoofd in beide handen,
Al mijmrend, om mijn lot beducht ;
En 't scheen, aloof en aarde en lucht
Tot zielsverlokking samenspanden .
Er was muziek in 't windgerucht,
Een golvend licht stroomde uit den hemel,
Natuur sproidde al hour pracht ten toon,
En 'k zag van ver, in bout gewemel,
Gedaanten moor dan menschlijk schoon .
Nog eons kwam mij de sluimring koozen,
En toes mij 't oog weer openging,
Zat ik, gelijk eon nieuweling,
Het hoofd omkranst met frissche rozen,
In eon' der vreugd gewijden kring .
Men bond daar, in vergulde schalen,
Den tooverdrank der wellust rood,
Die 't jeugdig brein >zoo ras doet dwalen,
En die zoo diep de boezems wondt.

En nauw was 't helsche gift gedronken,
wanneer geheel 't onzalig koor
Hot denkbeeld zelfs van geest verloor .
Eon wilde drift gloeide in de lonken
En brandde tot de zielen door .
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Nu rees het maatgeluid der snaren,
En in den ongebonden daps
Viel menig siersel nit de Karen,
Vertrapte men zoo menig' krans !

Maar krans en siersel werd vergeten,
En al die nog aan schaamte docht
Of zedigheid to redden zocht,
Werd als schijnheilig uitgekreten
En in de dwarling weer gebrocht .
Als eindlijk flu de sleep de zinnen
Vermeesterd en vernietigd had,
Was 't slechts om 's morgens t' herbeginnen,
In dolheid even uitgespat !

Doch wen zij dus in zwijmling lagen,
Rees vaak een onweer in 't verschiet,
Dat nakende gevaar verried ; Zij hoorden zelfs 't gestorm der vlagen,
Zij merkten zelfs de bliksems niet !
En vonden zij zich, bij 't ontwaken,
Gezeten aan eens afgronds boord,
Zij juichten, dat het donderkraken
Hunn' dierenslaap niet had gestoord!

Tk weet er, die van frischheid blonken,
En wien een stag aldaar gericht
De doodskleur drukte op 't aangezicht ;
Ik weet er, die, in zwijm verzonken,
Nooit weder rezen voor het licht!
Ach! 'k weet er weinig, die behouden
Vernachtten in dees gruwbre lucht .
Celukkig die near uitkomst schouwden,
En vroeg zich redden door de vlucht !
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Ik ook wou vlieden nit dees streken ;
Maar, ach ! Been dierbre reisgenoot,
Die volgen mocht, alwaar ik vlood,
Die innig tot mijn hart kon spreken,
Of die mij heul en redding bond !
Dus bleef ik walg en afkeer mengelen
In mijn vermoeide en matte ziel,
Totdat, op 't laatst, van 's werelds engelen
Er een mij onder de oogen viel.
Zij was aan d'oever neergezeten
En daar beveiligd van omhoog .
De liefdelach glom: in haar oog,
En 't was of, zonder het to weten,
Haar ziel de mijne tegenvloog .
Tot haar gestrekt met beide handen,
wees zij mij 't oord der stille vreugd,
Alwaar wij samen veilig landden .
Vaarwel, begoochelende Jeugd!
1840.

Pauline,
IN HAAR ALBUM .
Als ik haar eerstmaal zag,
Toen was ze als 't jeugdig bloemenknopje,
Dat uitkiemt onder 't regendropje
Van d'eersten lentedag .
Zij huppelde aan haar Moeders zijde,
En spelend, kweelend, altoos blijde,
Droeg steeds haar oog den lack ;
Ik denk zoo graag nog aan dien tijde,
Ale ik haar eerstmaal zag!
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Als ik hear laatstmaal zag,
Toen was het knopje doorgebroken,
En tot een frissche bloem ontloken,
De schoonste van hear slack .
Een voile stroom van vloeibre noten,
Den schellen gorgel uitgevloten,
Bewees wet kunst vermag .
Hoe rein een vreugd heb ik genoten,
Als ik hear laatstmaal zag!
Zoo ik hear eenmaal zag,
Met jonge bloemen om hear henen,
Die al den glens hear zouden leenen,
Waarop zij hopen mag !
En zoo ik hear dien kring zag laven
Met zulk een' schat van deugd en gaven,
Als in hear ziel steeds lag ;
0 ! den zou God mijn wenschen staven,
Zoo 'k dus hear eenmaal zag .
1840 .

Het Graf.
Het graf is diep en donkey,
En hachlijk is zijn rend ;
Set dekt met zwarte zoomen
Een onbekende land .
Het lied der nachtegalen
Stroomt in zijn' scboot niet los ;
De traan der vriendschap droppelt
Alleen op 's heuvels mos .
Verlaten weeuwen wringen
Vergeefs de handen road ;
En 't kermen van de weezen
Dringt niet tot in den grond .
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her woont aan geene zijde
De rust, die 't hart verheugt ;
Slechts door do donkre poorte
Komt men tot de eeuwge vreugd.
Het arms hart hierneder,
Van lijden afgetobd,
Erlangt maar eerst den vrede,
Wanneer het niet meer klopt .
1840.

Volt den baker nog sans .
Volt den baker nog eons ; want nog nooit voor deez' tijd
Voelde ik vreugde als die thans mij hat harts verblijdt .
Drinken wij ! - wie zou niet ? -- Want tar wereld is toch
In den baker alleen noch verraad nosh bedrog !
Ik hob alles gesmaakt van hot leven des mans
Mij gebakerd in 't licht van eon' oogslag vol glans ;
'k Heb bemind !

en wie niet ? -- Maar, gij harten, verklaart,

Of wel ooit waar genot aan de drift was gepaard ?
In de dagen der jeugd, als hat hart, in zijn lent'
Tog drrft droomen, dat vriendschap goon vleugelen kept,
Had ik vrienden ! - wie niet?

Maar goon tong, die belijdt,

Pat or vrienden zoo trouw zijn, o wijn, als gij zijt!
Onbestendig is 't harts saner vrijster on boos ;
Alle vriendschap is dwarlwind

en gij blijft altoos !

Gij wordt oud -- en wie niet ? maar wat is er op aard',
Dat steeds krachten als gij met de jaren vergaart P
Schoon gezegend met al wat de liefde kan bien,
Zoo wij enkel de schaduw eons meeminnaars zi®n,
Zijn wij nijdig! -- wie niet ?

En gij kept zulk goon lot ;

Want hoe meer u genieten, hoe meerder 't genot!
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Wanneer eindlijk van 't levers geen bloeisel meer rest,
Dan wordt al onze toevlucht de beker op 't lest ;
En wij vinden - niet zoo? - als 't voordezen ook was,
De eedle waarheid nog steeds op den boom van hot glas .
Als de door van PANDORA word opengedaan,
Ving 't beheer der ellende op hot aarderijk ears .
De hoop bleef -- deed zij niet ? - Maar wet maakt ons die deugd ?
Wij, wij kussen den kroes en zijn zeker van vreugd .
Love lang den de druif ! Tevergeefs snelt de tijd ;
Want de jaren des wijns makers de onze verblijd .
Sterven most men, - wie niet? -- zijn onz' schulden voldaan,
Dan heeft HERE hierboven nooit ledig to staan !
1840.

Do Imitations .
LIB . III . CAP. XIV .

Intones super me judicia tua, Domino.

I.
Gij dondert over mij uwe oordeelen, o Heer !
En mijne beendren zijn van angst en vrees geslagen,
En mijne ziel verschrikt zoo zeer !
Verbaasd durf ik tot u nauw eon gedachte wagon,
Dear zelfs de hemelen niet rein zijn in uw oog .
Zoo gij in englen zelfs de boosheid hebt gevonden,
En hen niet hebt gespaard, wet of ik worden moog'?
De sterren vielen uit des hemels breeders bong,
En ik, eon nietig stof, wear zal ik hoop op gronden ?
Die schenen 't good to doers, die zonken laag in zonden,
En die hunn' mood hot brood der englen mochten biers,
Die hob ik, ach ! den draf der zwijnen smaken zien !
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II.
Er is dan geene heiligheid,
Zoo gij, o Heer! uw hulp ontzeit .
Geen wijsheid bast, die gij niet leidt ;
Geen sterkte helpt, die gij niet voedt ;
Geen kuischheid, die gij niet behoedt ;
Geene eigen macht, die ons verweert,
Indien ze uw heilge wake ontbeert .
Verlaten, zinken wij ten grond,
Bezocht, herrijzen wij terstond ;
Want zijn wij ongestadig, Gij
Versterkt en staat de zwakheid bij ;
En zijn wij koud en traag to mood',
Door U raakt weer hot hart in gloed .

Wat moot ik van mij zely' ootmoedig, needrig denken!
Hoe luttel van gewicht, hob ik van 't goede al jets !
Hoe diep stort ik terneer in d'afgrond van uw wenken,
Waar ik mij nets bevind to zijn, dan enkel nets .
0 matelooze zwaarte, onoverzienbre golven,
Waarin ik mij verlieze, als nets in al bedolven!
Waar bergt zich dus de waan, de waan van ons waardij ?
Alle ijdelheid smelt in uw oordeel over mij !

IV .
Wat is toch alle vleesch voor uw gezicht ?
Tergt wel hot slijk zijn' eigen maker licht?
Hoe zal hij ooit eon ijdel zwetsen wagers,
Wiens hart in waarheid Gode is opgedragen ?
Hem blaast zelfs niet de gansche wereld aan,
Die zich de waarheid maakt ten onderdaan ;
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Hem roert geen lof, geen handgeklap der menigt',
Die al zijn hoop in God alleen vereenigt ;
Want zij die spreken zely' zijn niet met al,
Zij gaan voorbij gelijk hun lofgeschal,
Daar Godes waarheid eeuwig duren zal !
1840.

In een Gebedenboek .
Bid God den Heer, dat Hij in al de harten
Die grootsche deugden story, die 't noodlot tarten,
In 't uw vereend als in een heiligdom,
CONSTANCE,

bid er om !

Bid God den Heer, voor al die schuldloos lijden,
Voor hem, die u zijn vaderzorg blijft wijden,
Voor haar, die uwe jeugd to vroeg verloor,
CONSTANCE, bid er voor!

Bid God den Heer, voor al die schuldloos weenen,
Bid voor den Broer, de Zuster en den kleenen,
Dat nooit to zwaar een ramp hun 't voorhoofd frons'
CONSTANCE,

bid voor ons !

1841 .

Herinneringen .
AAN MIJNEN VRIEND E. VAN DA .MME .
De Fransche Caesar had de burgerkroon
Gedragen op den keizerlijken troop,
En riep zijn dappren op, om in de velden
Van ,A,usterlitz zijn' nieuwen naam to melden .
Toen werd er in een kleine Vlaamsche stad
Een zwak en weerloos kind geboren, dat,

-- 64 -Nog op den arm der moeder rondgedragen,
Reeds daar dien heeten lust verzaden kon
Naar klank en zang, dien 't nooit nadien verwon.
Vriend mijner jeugd, wat onbewolkte dagen !
En toen dat kind een knaap geworden was,
En met zijn speelnoots dartelde op het gras,
Toen hoorde 't, als een onweer pas begonnen,
Van ver een dof gedommel van kanonnen
Het was de val eens rijks, eens rijks geboort' ;
't Was Waterloo, de wereld door gehoord !
De knaap, gansch duislig van al 't volksverblijden,
Deelde in 't gejuich van, ouderdom en jeugd .
Hij zag de moeders als ontzind van vreugd
Vriend mijner jeugd, wat onvergeetbre tijden !
En als de olijf, herbloeiende in Euroop',

op

't Vaderland zijne eerste vruchten droop,

Hield nu de knaap voor liefste kinderspelen
De nabootsing van kunsten en tooneelen ;
En bij zijn vroegste speelgenoots beyond
Zich een, die in zijn neiging hem verstond,
Dewijl ook hem de drift was ingeschapen
Naar wetenschap en kunst, en hij die drift
Niet koelen kon dan met penseel en stift .
Vriend mijner jeugd, herinnert ge u die knapen ?
De knaap, nog nauw tot jongling opgegroeid,
En reeds aan stroeven plicht en ambt geboeid,
Ging, na zijn task, sours, dwepend fangs den akker,
Een' VONDnz in de hand, en vond zijn' makker
Ook daar terug. Des levees lentetijd
Vervloog aldus, meest aan den plicht gewijd,
In vriendschap en wat liefde sours verslonden ;
Sours groenend met een' lauwer, die den cooed
In 't jonglingshart zoo ras ontvlammen doet,
Vriend mijner jeugd, herinren we ons die stonden
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Maar hoe, hoe donkey wordt het ! welk een nacht
Omgordt den zuider traps, gansch onverwacht ?
Daar blaakt het schrikbre vuur des oproers weder !
Twee tronen wanklen, kraken,

storten neder !

De Geest des kwaads blaast uit den staatsorkaan
De vlam van haat en wrack in 't menschdom can,
En hitst het tot verdelgen op en plonderen .
Doch, zie ! als op een' wenk van Godes hand,
Rijst uit d'orkaan het lieve Vaderland !
Vriend mijner jeugd, vereeren wij Gods wonderen !
Wat werd er thans van mast en jongeling ?
De vlucht der jaren had hunn'' vriendenkring
Meer uitgebreid, en ondanks 't wapenkletteren
Bleef steeds die kring een wijk voor kunst en letteren .
In menig uur van vreugd en van genucht
Versmoorde daar het donderend gerucht,
Wanneer het lot, gansch zonder voorbereiding,
De noodwet sprak tot heel de vriendenschaar,
Die al op eens dap wegstoof uit elkaar .
Vriend mijner jeugd, hoe meenge bittre scheiding!
Een gloed naar kennis, die geen' weerstand vreest,
Brak op dit tijdstip door in 's jonglings geest,
Waar hij to smeulen lag van den beginne
De wetensehap alleen bleef zijn vriendinne .
En strevend naar haar guest en op haar spoor,
Bracht hij den dag en soma de nachten door,
Onachtzaam op ontijdig lichaamskrenken,
Tot eindlijk in haar' eerdienst ingewijd,
Hij dus den palm verkreeg van zulk een' strijd .
Vriend mijner jeugd, vergeef hem dit herdenken!

Dan, ach ! hoe helder hij de toekomst dacht,
Hoe meer het lot hem zwaarder slagen bracht
5
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Nog nauw zag hij een' stood van ruste nader,
Of zie ! de hand des doods roerde aan zijn' Vader,
Zijn' Vader, al zijn' roem en heel zijn hart!
En nauw voelt hij wat leniging van smart,
Of de eigen hand hoopt op den doorgestanen
Verkropten rouw, eene andre aakligheid :
Zijn teedre Moeder.. . ach, waartoe 't gezeidP, ., .
Vriend mijner jeugd, vergun hem deze tranen .

Hoe bang joeg nu zijn boezem in gezucht!
De harp alleen schonk aan zijn borst wat lucht ;
Doch vruchtloos had de lijkzangsnaar geklonken,
Waar' niet een troostend licht hem toegeblonken
Een ster daagde op, die als een bask in nood,
Op hem een' glass van refine liefde schoot,
Die hem een' schat van hoop en zielsvreugd baarde,
Die flu zijn pad verlicht bij duisternis,
En in wier gloed hij thans zoo zalig is
Vriend mijner jeugd, er is nog heil op aarde !

Zie daar, o makker van mijn vroege jeugd !
Wat owes vriend van 't wisslend noodlot heugt .
Mocht hem dat lot ooit nieuwe rampen bares,
Wanneer de sneeuw gevlokt ligt op zijn hares,
En zijn gemoed tot mijmren is gesteld,
Kom, zet u aan zijn' haard, niet onverzeld ;
En wilt gij dan met en woord hem verblijden,
Of weer zijn oog doers schittren met eon' traan,
Die weldoende is, spreek op uw beurt hem aan
" Vriend mijner jeugd, herinnert ge u die tijden P "
1841 .
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Lief kind ! gij wilt, dat ik u melds .
ROMANCE
Lief kind ! gij wilt, dat ik u melds
Waarom zoo vroeg dit grijze haar ;
Wanneer de lent' nauw henensnelde,
Hoe ik niets van de lent' bewaar ?
Waarom de nacht voor 't morgengloren ?
waarom de sneeuw, eer 't winter scheen ?
Hoe zou ik nog der jeugd behooren ?
1k heb, helaas! zooveel geleen!

Wie vraagt der bloem, wet raw getijde
Zoo ras haar doen verwelken heeft ?
Den vlinder, ganseh fluweel en zijde,
Wat mist hem op de wiekjes kleeft ?
Wie vraagt, wet onweer, zwart van vlagen,
De bron beroert, waarin ge u ziet ?
Geniet, - 't is 't recht van awe dagen,
Lief kind ! maar vraag, o vraag mij niet !

Maar zoo ooit op uw rozenpaden
Het jeugdig hart u wierd bezeerd,
Gelijk een bloem met dorre bladen,
wear men met deernis 't cog van keert ;
Zoo ooit de rouw uw ziel ontstelde,
Kom aan deer borst zoo afgestreen ;
0 kom, lief kind ! dat ik u melds
waarom ik zooveel heb geleen !
1841 .
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Vlaanderen .
INLEIDING TOT EEN ONUITGEGEVEN DICHTSTUK .
Natuur schonk aan het jong

des adelaars

De forsche wiek, om door de wolk to dringen ;
Zij schonk aan de opgebloeide jeugd des jaars
Den nachtegaal, om 't morgenlied to zingers ;
Zij schonk 't penseel aan grootsche kunstenaars,
Om zielen tot bewondering to dwingen ;
En mij gaf zij de citer in de hand,
Om de eer to melden van het Vaderland !
Wie leent mijn' geest de wiek der adelaren P
Wie leert mijn snaar der nachtegalen toon P
Wie schenkt mijn hand 't penseel der kunstenaren
Tot eene task, zoo heerlijk en zoo schoon P
Te vaak ontwijd zijn, Dichtkunst ! uwe altaren,
En zoo ik mede, onwaardig muzenzoon,
Te stout mocht tot uw heiligdommen naderen,
Wijt zulks de drift voor mijn aanbeden vaderen !
0 Vaderland ! o Belgie ! in den krans
Van kostbre peerlen, die in hellen glans
Uw' naam om$onkeren als glorielichten,
Blinkt eene, voor wier gloed alle andre zwichten.
Ze is als de zon van uwen sterrenkrans,
En dus tot haar moet zich de lofzang richten .
Haar naam klinkt schoon, ale die eene grooten mans
Menapie weleer, en Vlaandren thane !
Menapie weleer, o ja, die beemden,
(Schoon zij reeds lang naar paradijzen zweemden,)
Die daar, gelijk een zee van golvend graan,
In vruchtbren bloei en rijken wasdom staan,
Die eeuwen her den opgetogen vreemden
Gelijk een wonder met verbazing slaan
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Die wares, eer zij hooger licht aanschouwden,
Slechts diepe en matelooze, donkre wouden.
En zij, die eens in pracht en weelde, schier
Al hare zustren mochten overwinnen,
De steden vol van woeling en getier,
Die niet een kroon van hooge torentinnen
Daar flu nog prijken, altijd prat en fier,
Gelijk het past aan vroegre rijksvorstinnen,
Die rezen op uit wier en waterplas,
Met eeuwgen mist omgord en doodsch moeras .
En daar dat yolk, dat uit zoo 'n nest van meeuwen
Een Eden moist to scheppen, dat, bezield
Door vlijt en handelzucht en moed van leeuwen,
Een' stood de toorts der volksbeschaving hield ;
Dat slechts door weelde ontaard, in latere eeuwen
Voor de overmacht van andren heeft geknield ;
Dat yolk sproot uit een' reuzenstam van helden,
Zoo woest, maar zoo geducht als hunne velden .
Geducht van wien P . . . Van Romes wereldmacht !

Ja, hij die, van de koele wester stranden
Tot aan den morgengloed der ooster landen,
Den volkeren nit Rome keetnen bracht,
Die CAESAR week, als voor een schrikbren nacht,
Uit deze streek met rood bebloede handers,
En 't plekje gronds, dat ons tot wieg verstrekt,
Bleef van den klauw des aadlaars onbevlekt .
Zij mochten wel, die schittrende barbaren,
Die al to lang des aardrijks geesels wares,
Zij mochten wel een' stood, als plonderscharen,
Met zwaard en vlam zich werpen op het land,
En dekken heel de grens met bloed en brand,
En brengen jeugd en ouderdom van karat,
En rooven 't vee, als hongerige wolves,
Vaak hebben ze er hun eigen graf gedolven .
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Zij mochten

stil ! - wij zijn in 't heilig wood,

Gewijd aan WODAN, God der oorlogsdrommen .
De honderdjarige eiken rijzen stout,
Zoo wijd men ziet, als levende kolommen
Eons ruimen tempels, door natuur gebouwd,
Omhoog, met eene kruin van groene doormen,
De zon heeft nooit door zulk een dak geboord,
Waarin de storm some aaklig wordt gehoord .

1842 .

De Boekweit .
Den wijze is niets gating .
BILDEBDIJS. Buitenleven.

Wat eon wolk van balsemgeur
Heft zich walmend in den hoogen !
Walk een pracht van bloesemkleur
Biedt zich overal aan de oogen !
Zijn we in Morgenlandsche lucht,
Waar de geur der rijpe vrucht
Onder versche bloeisels wademt ?
Zijn we 't welig oord omtrent,
Waar de Araab in zijn tent
Ambrozijn en reukwerk ademt P
Zijn we in de eeuwig groene lent',
Waar, i n Hybla's zachte streken,
Bloom en blaan van honig leken ?
Wat eon wolk van balsemgeur,
Walk een pracht van bloesemkleur !
In Morgenland en zijn wij niet,
Waar, onder 't groene suikerriet,
De vale schorpioenen kruipen ;
Flier rijst goon Hybla, goon Hymet,
Maar ook goon wasem, die besmet,
Geen boomen, die van giftzap druipen .
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Wij zijn in Vlaandrens

schoone streek,

Waar meenge kabbelende beck
Door meenge vette weide kronkelt ;
Waar menig boomgaard staat en prijkt,
Met menig snort van ooft verrijkt,
Pat gloeiend door de blaadren vonkelt,
In Vlaandren, waar het lomrig woud
Den gloed des zomerbrands weerhoudt,
En koelte wuift op vruchtbre voren ; -Waar 't breede veld een zee ontvouwt,
Een voile zee van golvend koren ;
In Vlaanderen, waar de Boekweit groeit,
Die daar die wolk van balsemgeuren
Poet stijgen uit haar bloesemkleuren,
Die kiemt en rijpt en

altoos bloeit !

De Boekweit ! de Boekweit ! o vlugge Sylphieden!
Die fladdert en wiegelt in dwarlende vlucht,
Gij dartelt voorzeker wel liefst in de lucht,
Waar ge over en weder in Boekweit kunt vlieden,
Want gij maar alleen zijt zoo lief als die vrucht!
Komt, rcpt uwe wiekjes, o blonde Sylphieden !
En fladdert en wiegelt en dartelt om mij ;
De toon, dien de her aan de Boekweit wil bieden,
Moet even zoo luchtig en zacht zijn als gij !

.doe overschoon is de aard' getooid!
Hoe rijk ligt haar gewaad ontplooid !
De velden, breed en uitgestrekt,
Staan in hunn' zomerdos gedekt :
Een prachtig kleed van boot fluweel ;
En 't oog, waarheen 't zich wende of keer',
Poost zacht als op een gianzend meer
Van geel en groen en groen en geel !
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Van zulk een meer staan ginds, ale duinen,
De heuvlen met hun bladerkruinen,
En groeten due de lage dalen,
Met de orgelstem der nachtegalen
Al schutten we u voor 't buldrend weder,
" Al zien wij rae uw' wasdom sneven,
" Al staan we pal en hoog verheven,
Toch zien wij goedig op u neder! "
En hooger den der heuvlen top,
Stijgt uit bet koorn de leeuwrik op,
En brengt due aan den overmoed
Van 't woud der dalen wedergroet
Schoon gij op one met meelij ziet,
Daar 't schepslendom in onzen schoot
De schatten vindt van 't daaglijksch brood,
Benijden wij uw grootheid niet! "
0 wouden ! last de velden bloeien ;
0 velden ! last de wouden groeien,
En wijdt uw' geur en uw geluiden
Den Heer van schepselen en kruiden ;
Gij beelden van zijn mild , en kloekheid !
Wie toch zou ooit zich durven roemen
Al zijne weldaan op to noemen?
Wie telt de bloemen op de Boekweit ?
En wie telt de bijen op al dat gebloemt'?
En wie meldt het wonder, dat zij dear verrichten?
De mensch, om vernuft en vermogen beroemd,
Wat ken hij, bij 't geen de natuur weet to stichten !
Wat 's pracht van vorstinnen bij lelienschoon,
En maatklank van snaren bij vogelentoon ?
Wat 's kleur van 't paneel bij den vuurglans, die wiegelt
Op 't water, wanneer er de mean zich in spiegelt ?
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En wat ooit de scheikunst to mengen bestond,
Om 't fijne verhemelt' des menschen to streelen,
Om wellust to plengen in d'openen mood,
Om vreugde des harten voor laafnis to deelen ;
Nog nooit schiep de onmachtige een korrelken graan,
Nog nooit deed ze eene enkele wijndruif ontstaan ;
Zij perste nog nooit uit de kelken der bloemen
Dat godengeschenk, dat wij honigraat noemen!
Welnu, doze honig, dat manna der aard,
Zoo rijk in bet bloeisel der Boekweit verborgen,
Wordt daar door de nijvere bijen gegaard .
Zij streven en zweven van vroeg in den morgen,
En dwalen en dalen in gretige luim,
En domlen en schomlen als homlen door 't ruim,
En kruipen en sluipen in kelken en bladen,
En vliegen dan been, met haar' buit overladen !
Pus opent de Boekweit, zoohaast als de zon
Den tengeren knop op haar' stam doet ontbloeien,
Totdat zij verdort, eene levende bron,
Waar kostbare beken van honig uit vloeien !
En als men op d'akker geen garven moor telt,
Blijft zij nog do lust en 't sieraad van hot void ;
Kleedt zij nog de beemden in lachende kleuren,
Vult zij nog den omtrek met smeltende geuren !
Maar wat davrend gerucht
Wedergalmt in de lucht ?
't Is eon dreunend geklank
Van geroep en gezang,
En een ploffend geklop
Leidt de juichstemmen op .
Wordt eon veldfeest gevierd
Door de schaar, die zoo tiert,
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En op tripplende meat
Dus den akkergrond sleet P
Neen, de landman is thans
Noch aan feest noch aan daps,
Maar aan arbeid en tweet,
Die hij zingend vergeet.
Zijn geliefkoosde vrucht,
Die den regenvloed ducht,
Ligt gemaaid op den grond ;
En nu moet zij terstond
Op het zeildoek getorst,
En met vlegels gedorscht,
Om in zakken vol green
Van den akker to gaan.
0 ! het werk is de vreugd
Van de heilige deugd !
En vandaar dat gerucht,
Dat weergalmt in de lucht,
En dat dreunend geklank
Van geroep en gezang,
Bij de klepprende mast,
Die de dorschvlegel sleet .
't Is de zoon van het veld,
Die de zegepraal meldt
Van zijn nijvere hand
Op 't weerspannige land ;
't Is de schat der natuur,
Dien hij bergt in de schuur !
Dan, de zomer is geweken,
En de winter, aangesneld
[lit de kille noorder streken,
Heerscht alleen op 't barre veld.
Wear huist thans de guile vreugde,
Die den veldeling verheugde
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In bet schoone jaargetij ?
Pleegde men ooit feestvermaken
Onder gindsche strooien daken ?
Kom, en treed er in met mijl
Zie, de mutsaard ligt to kraken,
Aan den breeders, warmers haard,
En 't gezin met gloende kaken,
Zit er bij en road geschaard .
Fins was 't aan den disch gezeten,
Waar 't een feestgerecht mocht eten,
Daar nosh specerij, noch wijn
Bij behoefde, om alle smarten
Te doers vlien uit alley barters ;
En wat mocht dit feestmaal zijn?
0 ! wat zou bet anders wezen
Dan 't aartsvaderlijk gebak,
In ons Vlaanderen steeds geprezen
Onder 't veldelijke dak ?
Bij de kindren der beschaving
Kent men zulk geen hartenlaving
Als de boekweitblom bier biedt,
wen, in de ijzren pan gedreven,
En tot malschen koek gesteven,
Men met melk haar overgiet !
Daar mocht ook ten disch verschijnen
lets meer kostbaar dan de rest
't Witte vleesch der vette zwijnen,
Die men met de boekweit melt ;
En flu drinkt men or in 't ronde
't Zoetste dat de

bong

gonde,

D'echten vaderlandschen most ;
En men last in forsche koren,
't Oude feestlied er bij hooren
" Ik en vraag niet wat bij kost! "

76
En bij 't wisslen van de teugen,
Hoort ge, in onbedorven taal,
Spreuken, die de ziel verheugen,
En zoo menig vreemd verhaal .
Nu, de huisman groet zijn magen
" Vrienden, " zegt hij, " gure vlagen
" Meldt de wind, die buiten loeit .
" Laat ons dat geloei verdooven,
" Door al jublend God to lovers,
" Dat bij ons de Boekweit groeit ! "
1844 .

Vrouwenliefde .
De vrouwenliefde is als de waterbronne,
Die, hoe de wintervorst in ijs haar boeit,
Bij d'eersten warmers straal der lentezonne
Weer opwelt, en nog klaarder, rijker vloeit.
:
De vrouwenliefde is als de stam der row
Ofschoon de noorder storm al zijne bloeisels rooft,
Heft hij, bij 't eerste zachte zefirkoozen,
Opnieuw en schooner bloeiend, 't prachtig hoofd .
De vrouwenliefde is trouw als de avondsterre
Schijnt zij vergeefs aan 't blauwe firmament
Ook duizendmaal, zij glimt in rust van verve
Totdat een minuend oog den straal erkent.
Die liefde is als de nachtegaal in rouwe
Zij zingt, ook wen van smart haar boezem hijgt.
De vrouwenliefde is gansch de ziel der vrouwe,
Die, boven 't graf, onsterfiijk opwaarts stijgt .
1844.
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Tevreden met weinig.
Te vreden met weinig en blijde met meer,
Wanneer ik bezocht word door zorg of door zeer,
Flus jaag ik ze heen, waar mijn oog ze bespied',
Met sap in de kan en een vaderlandsch lied .
Zoo haast eene smart komt, dan denk ik altijd :
De mensch is een strijder en 't levers een strijd ;
Mijn vreugdige luim is mijn schat en mijn heil,
En vrijheid mijn leers, voor geen' wereldvorst veil .
Was ooit mij beschoren een jaar van verdriet,
't Weerstond aan een' avond van makkervreugd niet!
Wie, donder ! gekomen aan 't eind' zijner baan,
Bekreunt zich des wegs, dien hij of heeft gedaan P
't Geval moge struiklen en wanklen, 't is blind ;
't Zij tegen of voor mij, ik acht het als wind !
Koom' weelde of kome arbeid, koom' blijdschap of pijn,
Mijn weerwraak zal altoos : " Wees wellekom ", zijn .

Schotsche zang .
Wanneer ge vrijen gaat,
Geef acht op wat ik zeg
Wees nimmer stroef, Wees nimmer droef ;
Dat jaagt de liefde weg .
Uw meisje, lief en rein,
Wier zeegbre blik verrukt,
Vreest geen gevaar, omdat gij haar
De poesle leden drukt .
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0 kus haar' rozenmond,
Qmvat haar minlijk beeld,
En zie wat vreugd,' zoo rein als deugd,
Haar zacht gelaat dan streelt .

Haar schuchter oog, haar blos
Doers zien, dat gij verwint

Dan

geen gevaar, zegt gij ook haar,
Hoe zeer en teer gij mint.

get kind des velds en het kind der stad .
Kind van het veld ! als veldlucht vrij,
En als het zonlicht schoon zijt gij !
Geboren als de lelieknop,
Bedauwd door geurgen morgendrop,
Gekweekt in bloemen als de bie,
Gevoed met maatzang op de knie,
In slaap gewiegd op 't windakkoord,
Dat Juni in de wouden hoort ;
Ik zing van u ! - hoe gaarne zing
Ik van zoo'n lief en aardig ding

Kind van de stad ! Voor u mijn zucht ;
Een huisdak is uwe open lucht,
Een boat karpet uw grastapeet,
Een straat uw landweg wijd en breed,
Uw hupplend vee het voetgestamp
Van krijgslien, uw best licht een lamp .
Door smook, en niet door bloem en blaan
Van boomers, lacht de zon u aan .
Ik zing van u in rouw . Wie kept
In iets zoo liefs zooveel ellend' !
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Kind van het veld ! uw kleine voet
Treedt over de aardbes rood en zoet ;
Ik volg u, om 't gebloemt' to zien,
Pat meest behaagt aan nijvre biers,
De struik, waarop de lijster kweelt,
Wen ze aan haar jongskens voedsel deelt,
Het hol beneen de braam gewroet,
Waarin de haar zijn kleinen voedt,
De balsemende cel, bekroond
Met mos, waarin de hommel woont,
De beek der wei, de koele bron,
Waar 't vischje spartelt in de zon,
Het nestje, waar de vink in broeit,
Dat met den boom schijnt meegegroeid,
En andre wondren, Waar mijn her
Geen taal voor kept, die hen versier' .
Kind van de stad ! voor u, ach ! had
Natuur, zoo mild, noch bloem noch blad .
Een berkmei is uw gulden vrucht,

Een vlieg is gansch uw bijenvlucht ;
Uw vogel zit zijn levers lang
Gelijk uw haas in een gevang .
Uw fruit, geplukt, wordt bij het pond
Te koop gevoerd de stede rood .
Geen rozenstam met geurig blad
Doorwademt ooit uw wandelpad ;
Geen vogelzang, maar schor gerucht
Van trom en kar doorkrijscht uw lucht,
Bij 't wild geschal, dat op de straat
Uit ongebondenheid ontstaat .
Kind van het veld ! ale 't jonge hoen
Zie ik u hupplend in het groen ;
Blijde als de vogel, die zijn vlucht
Het eerst beptoeft op lentelucht ;
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Iiel als hot zonlicht opgegaan
Bij 't luide kraaien van den haan .
Nu loopend springend in de streek,
Nu vischjes vangend in de book,
Nu draaiend, als een wiel gezwind,
Na de echo's wekkend in den wind,
Na klimmende, en sheen nit spel
Op hoog geboomt' : hot doet u wel
Te zitten, waar 't gevogelt' maar
Zijn' troop zet zonder lijfsgevaar !

Kind van de stad en woelge straat !
Bedrog en leed volgt waar gij gaat .
Voor heuvlen langs uw steenen pawn,
Vindt gij slechts hooge muren staan,
Waarover dikke koolsmook hangt,
Die as eon rouwkleed u bevangt,
En alles sluit u af, o kind !
Te zaam van son en dauw en wind .
Of oefent go u de voetjes wat,
Zij slibbren op uw hobblig pad,
En kar en voerman, die er rijdt,
Vermanen, dat ge u telkens mijdt .
Do handel stuwt er ieder ding
Naar zelfzucht in eon' wentehkring,
Terwijl de mensch bij spel on wijn
Vergeet, wat slaap en daglicht zijn .
Die stroom is voor uw boot to fel :
Daar vaart de sterke kiel slechts wel.

Ontvlied, kind lief ! ontvlied de stad
Gezondheid is geluk en schat ;
In elke bloom der velden is
Een les of eon geschiedenis ;
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Op elken grasscheut voor uw' voet
Staan woorden, die, eens wel bevroed,
Van de aarde u leiden kunnen tot
Verblijding, zaligheid en God.

Dronk
AAN PROF . J. L . KESTELOOT, OP HET FEESTMAAL ZTJN
HO OGGEL . DEN 13 APRIL 1846 TE GENT AANGEBODEN .
Als men deugd en braafheid viert,
Met den lauwer van de wijsheid
En het zilver van de grijsheid
Grootsch en heerlijk opgesierd,
Wel hem ! die dan wordt ontboden
In den kring der feestgenooden !

Als die kring is saamgesteld
Uit de bloem van Vlaandrens zonen,
Om een' kunstgenoot to kronen,
Die hen lang heeft voorgesneld,
Wel hem ! die alsdan mag roemen
Zich den held van 't feest to noemen !

Onze broederkring is groot ;
Onze held is een dier braven
Die den roem van Vlaandren staven ;
Heil en hulde aan

KESTELOOT !

Wel ons, dat we in gulle togen
Hem ter eere drinkers mogen !

6

De ontmoeting .
Nog zie ik haar altoos omringd van haar vrouwen
De schoonste onder haar stood zij midden den kring,
En was eene schittrende zoo om aanschouwen .
1k stood slechts van ver, dear de vrees mij beving ;
Mij roerde en doorbeefde een wellustig benauwen,
Wanneer hare glens door mijne oogleden ging ;
Doch, evenals mochten mij vleugelen voeren,
Voelde ik mij gedwongen de snaren to roeren .

Maar wet ik dien stood heb gevoeld en gezongen,
Bat zoek ik vergeefs, en verbeelding is zwak .
't was of een nieuw zintuig, mijn wezen doordrongen,
De heilige teal van het hartgevoel sprak.
De ziel was 't, die fang en to hevig bedwongen,
Op eenmaal door al hare windselen brak,
En toners vond, die in haar grondeloosheden
Lang ongemerkt sliepen en thans haar ontgleden .
En als nu de harpsnaar reeds fang had gezwegen,
En als nu allengs mij de ziel wederkwam,
Dan zag ik een vlam op haar wangen gestegen,
En tweestrijd van liefde en van schaamte in die vlam .
1k vloog in verrukking de hemelen tegen,
Wanneer ik de zoetste der woorden vernam .
0 ! ginder daarboven, bij zaliger koren,
Kan ik maar die woorden, dien toon weder hoeren !
" 't Getrouwige hart, dat, in onrust verloren,
Nog stil en bescheiden, zich matigt in druk,
weet niets van zijn waarde, die mij ken bekoren
Zijn' addl verkies ik voor 't blinde geluk .
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" 't Benijdbaarste lot zij den schaamle beschoren !
Dat liefde de bloemen der liefde slechts plukk' !
De kostbaarste schat is voor 't hart, dat hem smaken,
En met hem, weerkeerig, gelukkig kan waken !
1846 .

De drie Zustersteden.

I.
AAN GENT .
Gij zijt niet meer,
Gelijk weleer,
De trotsche wereldstad, die koningen deed beven ;
Gij zijt niet meer dat leeuwennest,
Dat wijd geducht gemeenebest,
Bat tot de volkren sprak, het hoofd fier opgeheven ;
Niet meer de bakermat van Vlaandrens heldenmoed,
Niet meer de zetelplaats van weelde en overvloed.
Uw heerschappij
Is lang voorbij,
Met alles wat de glans van heerschappij vereenigt ;
Voorbij, met al de wonderkracht
Van zelfbestaan en eigen macht,
Die eigen voorspoed schept en eigen onspoed lenigt ;
Voorbij, met eigen zede en aard en eigen pracht ;
Voorbij gelijk het rijk van een verdelgd geslacht !
't Is lang, Binds hier
De Leeuwbanier
Ontrold werd voor het oog dier neringen en gilden,
Die elk, gelijk een legerschaar,
Het harnas gespten in 't gevaar
En wilden wat was recht, en women wat zij wilden !
Bit tuige Frankrijks Vorst, dit tuig' Burgonjes Huis,
Bit tuige 't veld voor Brugge en dit de zee voor Sluis
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Sinds u een zoon,
De glorie zijner eeuw, een Keizer, werd geboren .
De tijden vloon, rinds her ter stee,
Na lang en snerpend oorlogswee,
Het heilig Vreeverbond van Neerland werd bezworen.
0 ! wie geeft u terug uw telgen van weleer P
Of ziet het vaderland ooit zulke helden weer P
0 neen, de roem
Is als een bloem,
Die nimmer wederbloeit, wanneer zij eens ontblaarde ;
En in zoo menig' staatsorkaan,
Als over u is opgegaan,
Is de uwe neergestormd, en ligt verwelkt ter aarde .
Al wat gij nog behoudt van uwe aloude faam,
En ongeschonden draagt, is uw aloude naam .
En toch, nog flu
Bemin ik u,
0 Gent ! gelijk een spruit van adellijken bloede ;
Gelijk den rijksten diamant
In de eerekroon van 't Vaderland ;
Gelijk de schoonste telg, die 't schoone Vlaandren voedde .
Ik min u als 't gebloemt', dat in uw tuinen bloost,
En 'k juich, dat gij de wieg zijt van mijn dierbaar kroost

Want gij bevat
Nog menig' schat
Van oude Vlaamsche deugd en oude Vlaamsche zeden ;
Want gij vergat die taal nog niet,
Die donderde in uw zegelied,
Of klonk in uw geboon, of smolt in uw gebeden ;
En uw gevoel voor al wat heilig is en schoon,
Spreidt gij nog in den glans der heerlijkheid ten toon !

De noeste vlijt
Is nog altijd
Het kenmerk van uw kroost. Aan wriemelende drommen
Verschaft gij 's levees ouderhoud,
Het heilig werk, die mijn van good,
Die in uw' luchtkring smookt uit duizend vuurkolommen !
Streefde Albion u voor, Europa's wasteland
Erkent, dat gij de kroon der nijverheid nog spent !
Steeds onderscheidt
Weldadigheid
U boven alien nog, in 't liefderijkste plegen.
Gij hebt voor elk gezucht een hart,
En heul en troost voor elke smart,
Voor elken nood een wijk, voor elke ramp een' zegen ;
En in de feestzaal zelfs, tot sang en daps getooid,
Wordt de aalmoes door uw hand, als bloesem, neergestrooid .
Wear schittert toch
De Bouwkunst nog
Loo heerlijk a,ls bij u ? Wien vlecht zij rijker krone ?
Uw tempelen van hecht arduin,
Belaan met eeuwen op de kruin,
Zijn hue bestemming waard, waard dat de Heer or worse .
Zij wijzen ears hot oog de blijken uwer guest,
Die hen heeft opgesierd met peerlen van de kunst .
De Wetenschap
Ten hoogsten trap,
Laat go in eon heiligdom van marmren zuilen pronken,
let pracht omkleed en majesteit ;
Terwijl gij der Gerechtigheid
Een puikjuweel der kunst, een' tempel hebt geschonken,
Waarop de vreemdeling in stomme aanbidding staart,
En zooals THEMIs nooit er een' bezat op aard'
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lets manlijk schoons
Ligt in uw zoons,
Dat nog aan 't Vlaamsche bloed van vroeger' tijd last denken'
lets dat getuigt van manlijke eer ;
En uwe dochtren, o ! wanneer
Er sommige, onbewust, mijn oog met wellust drenken,
Dan denk ik, daar mijn blik in zooveel schoonheid baadt,
" Uw werk, o God van liefde ! ,is godlijk, inderdaad ! "
En daarom, nu
Nog, min ik u,

o

Gent! gelijk een spruit van adellijken bloede ;
Gelijk den rijksten diamant
In de eerekroon van 't Vaderland ;

Gelijk de schoonste telg, die 't schoone Vlaandren voedde .
1k min u als 't gebloemt', dat in uw tuinen bloost,
En 'k juich, dat gij de wieg zijt van mijn dierbaar kroost!
Doch is het waar ?
Hangt een gevaar
U dreigend boven 't hoofd, verborgen onder cozen?
En schoon ge er licht mocht in vergaan,
Is 't waarheid, ziet gij 't achtloos aan,
En is 't u een vermaak, een slang aan 't hart to koozen ?
Is 't waarheid, dat ge juicht bij 't delven van uw graf?
Dit alles zij niet zoo ! Dit keere uw Schutsgeest of !
Gij zijt geen spruit
Van 't lauwe Zuid ;
Gij zijt een kloeke telg van 't blonde en frissche Noorden !
En echter zegt men, gij bemint
De zoelte, die de zuidenwind
Gelijk een stiklucht blaast uit zijn verpestende oorden,
En merkt niet, dat zij 't gras van Vlaandrens beemden
[schroeit,
Wanneer ze er aan het zwerk geen donderwolken broeit.

Men zegt, gij mint
Gelijk een kind,
Wat Frankrijks hoofdstad teelt van wufte grilligheden,
Van zingestreel en valsche pracht,
Van schijnvermaak en zwier en dracht,
Van wulpsche dartelheid en laf verwijfde zeden .
Men zegt, gij draagt haar juk als een geliefd sieraad,
En deelt den schimplach zelfs, waarmee ze uw' landaard
[smaadt!
Men zegt, dat gij
De melodij
Van eigen spraak miskent om vreemden na to zingers ;
Dat gij uw gouden moedertaal
Uit leeraarstoel en rechterzaal,
Als mw en onbeschoft, misdadig last verdringen ;
En dat de dierbre, bij de altaren biddend, zwijgt,
Of slechts nog, ongetooid, ten stoel der waarheid stijgt !
0! heeft dit schijn P
En kan het zijn,
Dat men van vrijen grond naar uitheemsch juk wil vliedent
Dat men aan andren wetten vraagt,
En willig vreemde kluisters draagt,
Als men geboren is, om zelve to gebieden ?
Als men op eigen erf een' ongeleenden tolk,
Eene eigen taal bezit, het kenmerk van een yolk ?
Wie zulks bestond,
Die ondervond
Welhaast de gruwbre straf van die zich zely' verdelgen
Om 't machtloos pogen, schimp en spot
Bij 't nagestreefde vreemde rot,
En smaad bij nagebuur en vloek bij eigen telgen ;
Want die geen onheil ziet in laffe bastaardij,

Is veil voor vlek en schande, en rijp voor slavernij

88 Geen rijker kroon
Dan eigen schoon !
De roos behoeft goon' glans van blakende robijnen ;
De malsche wei goon' rozengaard ;
De blanke zwaan geen' pauwestaart ;
De fiere boschmonarch geen boot van hermelijnen !
En wat behoeft hot schoon der Maagd van Lei en Scheld' ?
Gewis geen' vreemden tooi, die haar de leden knelt !
Daarom, o Gent !
Begrijp in 't end',
Hoe 't Zniden nets u biedt dan minderheid en snoodheid ;
Dat ge in u zely' den rijksten schat
Van voorspoed en van heil bevat ;
Pat ge eon geschiednis hebt, die glanst van eigen grootheid,
En dat uw gouden spraak reeds dan eon' MAERLANT vond,
Toen aan den boord der Seine eon nieuwe taal ontstond
Daarom, gedenk
Den heilgen wenk
Van al wat u omringt . Blijf trouw aan uw verleden !
Blijf steeds uw' Vlaamschen oorsprong waard !
woes Vlaamsch van hart en Vlaamsch van aard
woes Vlaamsch in awe spraak en Vlaamsch in awe zeden !
Uw' room en uw geluk vindt ge op dien weg alleen,
Met al de heerlijkheid der dagen van voorheen !
En dan, dan zal
Men overal
U minnen als eon spruit van adellijken bloede,
U, als den rijksten diamant
In de eerekroon van 't Vaderland ;
U, als de schoonste telg, die 't schoone Vlaandren voedde .
Dan bloeit ge eons ails 't gebloemt', dat in uw lumen bloost,
En blijft ge, o Gent! de room, de zegen van uw kroost !
APRIL 1846.
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II .
AAN BRUGGE .
" Wie ooit een doode malted zag,
Den eersten droeven stervensdag,
Eer nog de vinger der vernieling
De lijnen heeft gekrenkt van scho~nheid en bezieling,
Die ondervond, hoe zacht, hoe engelachtig schoon
't Genet der eeuwge rust op 't wezen ligt ten teen ;
En ware 't niet dat oog, verglaasd en onbewogen,
En ware 't niet die wang, met lijkwade overtogen,
Waarop de aanschouwer staart, door weemoed overmand,
Hij twijfelde uren lang . Zoo kalm en boeiend tevens
Is 't aanzien van den deed, nog in den vorm des levees, -En zoo is 't aanzien van dit strand ! "
Pus zong de Bard van Albion,
Teen onder Hellas' milde zon,
Daar hij op vroeger grootheid rouwde,
Hij 't prachtig Griekenland, thans levenloos, beschouwde .
En zulk een sombre teen en zulk een treurig lied
Ontwelt mij, daar mijn oog op uwe muren ziet,
0 lang gevierde Maagd der rijkste van de steden !
Nog draagt gij 't kenmerk van dean adel om de leden ;
Nog zweeft om u een straal des luisters van weleer ;
Maar ach ! de hand des deeds drukt loodzwaar op u neder .
Wel vied ik nog in u het schoone Brugge weder,
Maar 't levend Brugge, eilaas, niet meer !
Wat bast het, dat ge nog altijd
In Vlaandrens twin gezeteld zijt,
Als u de grafelijke krone
Van 't hoofd viel, en a Hot als een versmade schoone ?
Wat bast het, dat uw Hal op d'oceaan nog ziet,
Ale haar geen vreemdJ vlag meer greet of schatting biedt

Wat bast het, dat gij praalt met ruime en weidsche straeen,
Wanneer het volksgewoel ze lang reeds heeft verlaten,
En 't spichtig gras den grond bedekt van markt en wijk ?
Wat bast de heerlijkheid der woonsten uwer grooten,
Wanneer en deur en raam zorgvuldig blijft gesloten,
Als lag in elke woon een lijk !
Wat bast toch uwer templen pracht,
Wen Vlaandrens vorstelijk geslacht
Daar neerligt in zijn koopren graven,
Als waar' 't, om uw verval van grooter pracht to staven ?
Wat bast, dat gij een' schat van kunstjuweelen toont,
Wanneer de Kunste zelve uw' grond niet meer bewoont ?
Wat bast nog de eeuwge roem der schoonheid uwer vrouwen,
Wanneer ze in 't spiegelglas van vreemde wuftheid schouwen,
En wisslen vreemd gebaar voor eigen lief gelaat ?
Wat bast, dat zij de taal der vaadren nog doers vloeien
Als honig uit haar' mood, wen zij die taal verfoeien
Voor vreemd gekweel, dat haar misstaat ?
0 diepgezonken Vorstenstad !
Eer ooit mijn voet uw' grond betrad,
Kende ik alleen u in uw' luister .
Gij scheent mij als een seer in 't middeleeuwsche duister,
Welhaast een dageraad, welhaast een helle zon,
Die daagde in 't neevlig West en d'ouden nacht verwon .
Ik zag uit uwen wal de Christen ridderscharen
Ten optocht naar het graf des Zaligmakers varen,
En dragen er den roem van Vlaandrens krijgsbanier,
En wijzen aan het Oost den weg naar uwe haven .
Ik hoorde gansch Euroop' de faam uws handels staven,
En noemen u een ander Tyr
Ik zag den glans der ooster pracht
In uwe muren aangebracht,
Te zamen met de kennisgaven,
Die 't Oosten had bewaard van vroeger volksbeschaven .
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Ik zag de Vlaamsche vlijt, waar nijverheid uit sproot,
Haar wondren en haar weelde ontwikklen in uw schoot,
Ik zag de scheppingskracht, waarop de kunsten bogen,
Die weelde en wondren met haar' hemelglans verhoogen .
'k Bewonderde in uw zoons wat hun vernuft bestond ;
En 'k zag een koningin haar' nijd niet wederhouen,
Omdat zij in den stoet van uw volschoone vrouwen
Een' stoet van koninginnen vond

Maar 't voorwerp mijner hoogste vreugd
Was 't schouwspel uwer mannendeugd,
Bij wie de vrijheid werd aanbeden
Naast 's Lands aanbeden taal, den spiegel van 's Lands zeden ;
Te zien, hoe elke hoop, dien beiden aangedaan,
Uit elken uwer zoons een' krijgsman deed ontstaan ;
Te zien hoe 't krachtig sein van een paar Vlaamsche woorden,
Die de overweldigers gelijk een' donder hoorden,
Aan 't glorierijkste feit van Vlaanderen aanzijn gaf ;
Hoe, op het wraakgeroep van uwe burgerhelden,
De krijgsmoed van den Lande ontblaakte in Kortrijks velden,
En schonk er Frankrijks macht een graf !

Ja dan, dan werdt gij hoog geroemd
En Vlaandrens puiksieraad genoemd ;
Dan hieft gij in de wester wereld
Uw kloeke stedekroon, met majesteit ompereld,
Als rijksvorstin omhoog ; en niet een handelstee
In 't oude Euroop', die u geen zusterhulde dee ;
Alleen der Dogen Stad, verloofde van de baren,
Bestond misschien uw weelde en rijkdom to evenaren .
Dan vond gij in u zely' de bron van macht en glans ;
Dan toondet gij aan de aard', dat ook uit Vlaandrens beemden
Verlichting op kan gaan ; dan spraakt gij fier tot vreemden ;
Dan waart gij groot, o Brugge !

on thans ?
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0 ! thans ; thans zijt gij waard beschreid !
'k Herhaal het in de bitterheid
Des harten : zonder zuchtend rouwen
Kan geen gevoelig zoon van Vlaandren u beschouwen,
Daar gij van wat gij waart slechts schaduw zijt en spot .
En wat 's de reden toch van zulk een hachlijk lot?
Gij vielt niet door 't geweld van brandende oorlogswoede ;
Gij vielt niet door een' slag van 's hemels geeselroede ;
Maar, ach! het eergevoel van uw zelfstandigheid,
Uw' eigen Vlaamschen aard hebt ge onbedacht vergeten ;
Al wat gij dierbaarst hadt voor vreemden pronk versmeten ;
En daarom zijt gij waard beschreid .

En daarom is uw rijk vergaan,
Gelijk een veld van vruchtbaar graan,
Taarover 's hemels zegen dauv de,
Zoolang 't de bouwheer zelf voor eigen teelt bebouwde,
En dat, wanner 't diens zorg en kunde ontberen moest,
Met vreemd gewas bezaaid, door onkruid is verwoest!
En daarom heeft de slaap der dooden u bevangen,
Gelijk de schuchtre maagd, wie vreemde tooisels prangen,
En rooven haar den bloei des levees voor 't gezicht .
0 ! waar' de twijfling hier veroorloofd! waar' de naarheid
Des grafs, die u omringt, slechts schijnbaar, - nog geen waarheid!
Och ! waar' 't een sluimer, daar ge in ligt !

Wellicht mag men dit hopen ; want
Een blijde maar ging over 't Land :
Zij meldde, dat ge op 't hooren noemen
Der namen uwer zoons, waarop gij fier moogt roemen,
Getrild hebt als een maagd, die uit den doodslaap schiet ;
Zij meldde, dat de galm van Vlaandrens bardenlied,
Dien zone toegewijd, uw ziel heeft opgetogen,
En weer een' levensstraal deed schittren in uwe oogen
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Om lang verzuimde plicht en achtlooshei i to boeten ;
Bat gij de whim van een' dier zonen wilt begroeten
Op de eerzuil der onsterflijkheid!

0 ! zulks verzoet mijn diehtersmart !
0 ! zulks verheugt mij 't Vlaamsche hart !
Welaan, last andermaal u tooien
In d'adelouden gloor! Laat u met bloemen strooien !
Versier uw gevels met tapijtwerk, als gij placht!
Laat d'achtbren gildenstoet heromgaan in zijn pracht,
Met al zijne eertrofeen, banieren en blazoenen!
Gebied den zegetoon van harpen en klaroenen !
Gebied den klokkenklank van elken torentrans,
En last het krijgstuig die verzellen met zijn' donder
Nood heel het Land ter feest, opdat het u bewonder'
In 't overschot van uwen glans

Maar ga dit plechtig hooggetij
Voor u niet zonder les voorbij,
0 uit den slaap ontwakend Brugge
Zie op het roemrijk kroost, dat gij thans vi ert, terugge,
En denk, dat hem zijn Vlaamsche en onverbasterde aard
Het spoor der glorie heeft gebaand en opgeklaard ;
Bat nooit zijn grootsch vernuft bij vreemden heeft gebedeld ;
Bat Vlaamsch beschavingslicht het brein hem heeft veredeld,
En dat op Vlaamschen grond geen kunstbron hem ontbrak ;
Bat steeds voor 't Vlaamsche schoon zijne eedle ziel ontblaakte,
En dat het nooit de taal der vaderen verzaakte,
Zelfs dan als 't tot de wergild sprak !

0 ! moest gij zulk een les versmaan,
Dan waar 't alras met u gedaan ;

Dan ware uw levensvonk van heden
De laatste straal der zon, die wegzinkt naar beneden

94 -Dan wierdt ge in 't Vaderland den Vaderlande vreemd,
Gelijk een dorre heide in Viaandrens malsche beemd . -Dock peen, bij 't zien wat eens uw vroeger zonen waren,
Zal uw vernieuwd geslacht burs grootheid evenaren,
En zoeken eigen heil in eigen deugd en eer,
En leenen u een' glans, die nimmer zal verzwinden ;
Dan moge ons nakroost Brugge eens niet slechts schoon hervinden,
Maar schoon en levend als weleer !
MEr 1846 .

AAN ANTWERPEN,
0 Koningin der Schelde,
Wat overschoone dag,
Toen ik a laatstmaal zag !
Gij trokt uw muren uit naar 't lommer van den velde,
En waart gedost in feestgewaad,
En droegt den lack op 't lief gelaat .
De wemelende drang van uwe ontelbre kinderen
Scheen me als een dichte zwerm van bontgewiekte vlinderen,
Die zich in 't geurig ruim der lentelucht verheugt,
En 'k sprak : bier woont nog heil en volksgeluk en vreugd.
En 's avonds, neergezeten
Nabij den oeverrand
Van uw bekoorlijk strand,
Zag ik een schouwspel, dat geen dichter kan vergeten .
De maan in reinen zilverglans,
$ing statig aan d'azuren traps
Zich in bet effen viak des breeders vloeds to spiegelen ;
Ik zag op deze vlakte een bosch van masters wiegelen,
Waarmede elk werelddeel alhier zijn schatten bracht,
En 'k sprak : bier vloeit nog steeds de bron van weelde en pracht
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En, luistrende om mij henen,
Vernam ik t' alien kant
De taal van 't Vaderland,
Die aan dit schouwtooneel haar maatgeluid mocht leenen .
Zij, lievelinge van uw zoons,
Had op hun tong jets ongewoons ;
Want alien scheen de ziel des dichters ingeboren,
't Zij veder of penseel of beitel hun behooren.
Mij trof hun beeldenspraak, gelijk een krachtig lied,
En 'k sprak : her rijst de zoo van Vlaandrens kunstgebied !
Die levende tafreelen
Ontboeiden al de macht
Van mijn verbeeldingskracht
Gelijk een smeulend vuur, waarin de winden spelen,
En 't uur van eenzaamheid en rust
Vend mij, mijns zelven onbewust,
De dichterharp in hand, waarlangs mijn vingren vlogen,
En 't was mij, of 't gordijn ter tijden voor mijne oogen
Zich opschoof, en 't verleen daar voor mij open lag .
Herinring, kom ! verhaal, wat mijn verbeelding zag !
Waar Vlaandrens Landstroom, even
Eer hij uit Belgie drijft,
Een wijde kom beschrijft,
Daar lag een breed moeras, met wier en lisch omgeven .
De vale padde en gladde slang
Die nestelden daar eeuwen lang,
Te zamen met de meeuw, die 't dichte net bewoonde ;
Wanneer zich eindelijk een plekje gronds vertoonde,
Verheven boven 't oat en voor den stroom beschut.
Een visscher vend het plekje, en bouwde er eene hut .
En eeuwen, eeuwen vlogen . .. .
En op denzelfden grond,
Waar eerst dat hutje stood,
Verhief een trotsche stad haar torens in den hoogen .
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En al wat ooit een yolk genoot
Van 's hemels gunst, vloeide in haar' schoot,
Gelijk een zegening, to zamen. En de wereld
Beminde haar, omdat haar rijkskroon was ompereld
Met ongeleend sieraad ; omdat zij 't trouwe beeld
Van haren landaard was, -- een vrucht van Vlaamsche teelt!
Zij, Brugges erfgename,
Als koopstad van Euroop',
Begon dien glorieloop,
Die 't Vaderland ten top hervoerde zijner fame .
Al vroeg werd de overvloed haar deel ;
En ridderspel en

Lanadjuweel

Getuigden van haar glans . Raar burgers hadden vorsten
Tot schuldenaars, die zij ten feestdisch nooden dorsten,
En wie zij voor de guest, die dus hue overkwam,
Beloonden met de schuld to werpen in de vlam!
Ret vuur der jeugd ontbrandde
Den heldenmoed in haar .
Bij 't naadren van gevaar
Omgordde zij haar borst, ten bolwerk voor den Lande .
0 ! 't was een schouwspel grootsch en schoon,
Te zien, hoe ze een' heldhaftig' zoon
Van Spanje weerstand bond, schoon hij met duizendtallen
Van krijgers haar besprong en beukte op hare wallen ;
Te zien, hoe lang en kloek zij kampte met den nood,
Eer zij den vrede koos, dien de overmacht haar bond .

0 ! 'k voelde me in verrukking,
Toen vroeger 'k haar den haat,
De woede en 't laag verraad
Van d'onbezonnen Gal, steeds vlammende op verdrukking,

Zag straffen met een heldenmoed,
Die aan oud Rome denken doet !
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Ontvouwde, en Frankrijks waan in stroomen bloeds deed smachten,
Gelijk de boschleeuwin, die ongenadig woedt,
Wanneer 't haar welpen geldt, op gansch een vreemd gebroed ;
Genoeg van krijgstafreelen!
De weergalooze stad
Was trotscher op een' schat,
Die minder tranen kost en meer de ziel kan streelen :
Zij smeedde zich een gloriekroon
Van stralen, uit het eeuwig schoon
Van 't beeldende vernuft, wier glans nog nooit verdoofde .
De volkren staarden ze aan, als met ontdekten hoofde,
Want de eerbied van heel de aard' werd 't onbetwiste deel
Van de eedle bakermat der vorsten van 't penseel !
Het beeld dier vorsten zweefde
Voor mij in hellen glans,
En 't was mij, of ik gansch
Ontroerd door zulk gezicht van heilige aandrift beefde !
1k merkte er een' in burs getal,
Met breeders hoed en kloek van stal,
Voor wien al de andren zich, als voor een' leenheer, bogen .
Zijn vonklende aadlaarsblik, gevestigd naar den hoogen,
Scheen door een' stroom van licht der heemlen opgeklaard .
Zijn' naam? . Men vraagt geen naam vereeuwigd voor heel de aard'!
Dit 's, Koningin der Schelde,
Wat mijn verbeelding zag,
Den overschoonen dag,
Dat ik nw kroost beschouwde in 't lommer van den velde ;
Den dag, waarop ik bij den rand
Was neergezeten aan uw strand ;
Den dag, dat ik verrukt, in 't midden uwer zonen
De taal der vaadren hoorde in onvervalschte toners.
Zoo schittrend staat uw beeld geteekend in 't voorheen,
En iced bet van 't verderf der tijden niet? . . . 0 neen !
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0 neen ! gij bleeft die schoone,
Die frissche telg van 't Noord,
Nog fier op haar geboort' ;
Gij siert nog steeds de kruin met uw driedubble krone
Van kloekheid, rijkdom en van kunst.
Te trotsch voor gift van vreemde gunst,
Weet gij uw schatten steeds uit eigen grond to delven,
En zoekt de bron van heil nog immer in u zelven.
Uw grootsche kunstenroem, die luister owes naams,
Uw zeden en uw taal zijn steeds nog looter Vlaamsch.
Nog evenals to voren
Dreigt gij des vijands macht
Met burcht en wal en gracht ;
Nog rijst daar boven u die hoog gespitste toren,
Verbazend als een kunstgewrocht
Van reuzen, statig in de locht ;
Nog draagt uw grond den last dier breede stapelbouwen,
Waarin de volkeren hors schatten u vertrouwen ;
Nog hebt ge uw handelbeurs, waarin uw rijkdom zwol ;
Nog hebt ge uw tempelen van kunstjuweelen vol
En even of het rijzen
Van owe welvaartzon
Nog steeds in luister won,
Omringt gij

thans uw wal met aardsche paradijzen,
Waar lommerperk en dier en plant
Den lust u biers van 't Morgenland ;

En even of de kiel, gedragen door uw Schelde,
N iet spoedig meer genoeg langs hare golven snelde,
Hebt ge u een' weg gebaand tot aan Germanjes stroom,
Waarlangs uw handel zweeft op vleuglen van den stoom .
Doch wat zijn al die gunsten
Van stoflijk heilgenot
Bij 't onwaardeerbaar lot,
flat u beschoren blijft in 't schittrend rijk der kunsten
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Nog nooit is 's grooten Meesters geest
Van uwe kindren wars geweest,
En thans veel min dan ooit ; want gij vermenigvuldigt
Nog immer in uw' schoot den kunstkring, die hem huldigt ;
En heden wijst gij fier op een vernieuwd geslacht,
Waar RUBENS' ziel in gloeit met al haar scheppingskracht !
Bevoorrechte en begaafde !
Uw kunstvermogen vond
Nog onlangs op uw' grond
Eene andre bron dan die, waaraan ge ii immer laafde ;
Een' morgen hoorde 't Vaderland,
Verbaasd, een' juichtoon aan uw strand
Het was een dichterkroost, dat in uw' schoot ontwaakte !
Bat kroost, waarin de gloed van vroeger harden blaakte,
Zong liedren wonderschoon, als stemmen der natuur,
Als galmen, opgewekt door ingeschapen vuur !
0 ! last hun maatgezangen,
Betoovrend als 't geschal
Der vooglen in het dal,
Mijn heeschen gorgeltoon, mijn staamlend lied vervangen !
Door hen worde in het pure goud
Der moederspraak uw lof ontvouwd !
Door hen uw roem verbreid tot 's aardrijks verste boorden
1k leg de titer peer, verrukt door hunne akkoorden,
Den veegen bard gelijk, die 't voorhoofd buigt, en zwijgt,
Zoohaast een scheller toon uit kloeker borsten stijgt !
JUNi,1846 .

De bloemen en de sterren .
Hoe min ik u, volschoone bloemen !
Om wie wij zoo de lente roemen !
Hoe min ik u, o sterren ! glans
Der stille nacht aan 's hemels traps !
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De wereld is een dubble gaarde
Gij, lieve bloemen ! hebt doze aarde ;
En gouden sterren ! u is 't void
Per heemlen tot een' tuin gesteld.
Gij, bij den dageraad ontloken,
Gij, door Gods englen aangestoken,
Bekoort, bekoort nog lang mijn oog !
Schenkt aan mijn' nacht hot heillicht weder,
0 bloemen, sterren van hierneder
0 sterren, bloemen van omhoog !

De Vlaming heeft geen taal,
FRAGMENT .
Zij spraken in hunn' overmoed
" Pat yolk is slechts tot arbeid good .
Zijn grove geesten houdt hot wakker,
Al zwoegend op zijn groenen akker,
Of baakrend in den zonnesbraal.
Waartoe zou zielsgevoel 't verrukken ?
Hot mist de macht om uit to drukken
De Vlaming heeft geen taal ! "
En zulk een ongehoord verwijt
Doordrong des Vlamings hart met spijt .
Hij telde de eeuwen, die vervlogen
Sinds reeds zijn spraak • en zangvermogen
Om rein- en klaarheid word gevierd,
Terwijl alsnog de Ironkelboorden
Per Seine woeste klanken hoorden
Waar eene taal uit wierd.
En, de armen vouwend, sprak hij luid
Eon aantal grootsche namen uit
Van Vlaandrens dicht- en taalgeleerden,
Wie, eeuwen her, de volkren eerden
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Als vorsten in het kunstgebied ;
En, met de fierheid op de koonen,
Zoo dacht hij : " Zijn wij dan de zonen
Van onze vaadren niet ? "
Dit zeggend, greep hij naar de stift
En teekende in gezang en schrift,
Die rein en onvervalschte klanken,
Die hij zijn moeder had to danken .
Hij toonde zijn gewrocht den Waal,
En vroeg hem, nadat Zuid en Noorden
Die tonen met verrukking hoorden
" Spreek, hebben wij een' taal ? "

Gent .
LIED .
Wie kept die stad, waar alles nog
Van Vlaandrens grootheid spreekt ;
Waar ontrouw, valschheid en bedrog
Van schande nog verbleekt ?
Die schoone stad is ons bekend
't Is Vlaandrens hoofdstad, Gent .
Wie kept de stad door heldenbloed
En burgerdeugd vermaard ?
Die Artevelden heeft gevoed
En Karels heeft gebaard ?
Die grootsche stad is ons bekend
't Is Vlaandrens hoofdstad, Gent .
Wie kept de stad, die al haar gunst
Aan nood en rampen toont;
Waar nog en nijverheid en kunst
Bij zucht naar vrijheid woont ?
Die waarde stad in ons bekend :
't Is Vlaandrens hoofdstad, Gent.
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Wie kept de stad, die nog de taal
Per vaadren niet vergat ;
Die spotters mag met vreemde praal,
En roemt op eigen schat ?
Die fibre stad is ons bekend
't Is Vlaandrens hoofdstad, Gent .
1847 .

Een Vlaamsch Lied .
Wij zijn de koene Vlaamsche knapen,
Met jeugdig bloed in 't Vlaamsche lijf ;
l ij houden niet van lang to slapen,
Noch zitten droomen koud en stiff.
Wij minnen de blijgeestigheid,
Onder ons hier gezeid,
De Vlaamsche vreugd en poesle Vlaamsche meid.
Wij minnen, ja, de Vlaamsche zeden,
En dus ook 't Vlaamsche gerstensap .
Hot smaakte ons nooit zoo goed als heden ;
Lang leev' de bruin beschuimde nap !
Wij minnen de blijgeestigheid,
Onder ons hier gezeid,
Hot Vlaamsche bier en poesle Vlaamsche meid.
Het doel, waarom wij hier vergaderen,
Is 't strijden voor de moedertaal .
Wij zingers in de taal der vaderen
Ten spijt van sieur SIGART den Waal .
Wij minnen de blijgeestigheid,
Onder ons hier gezeid,
De Vlaamsche taal en poesle Vlaamsche meid .
1847.

VERHALENIJE POEZIE .

De Vlinder .
Mail adieu, l'aile d'or, pourpre, email, vermilion .
Quand l'enfant a saisi le frdie papillon,
Quand l'homme a prix son esperance .
VICTOR HUGO .
"

Waarom toch, lieve knaap, dat zuchten ?
Waarom die tranen op uw wang ?

Zeg, hadt gij eenig leed to duchten ?
Maakte u een vreemd verschijnsel bang?
Of toonden u de honigbijen,
Bat wie tot rooverij haar naakt,
Niet strafloos Karen nectar smaakt ?
Of doet een laakbaar mensch u schreien ?
Of gingt gij, waar de haagroos bloeit,
En heeft de doomn uw' lust besnoeid ?
Och ! de onschuld zelf, bij haar genuchten,
Heeft vaak een' strafbren doomn to duchten
Zeg, lieve knaap ! waarom dat zuchten ? "
Het knaapje sprak geen enkel woord .
Met d'elboog op een' boomstam leunend,
En 't hangend hoofd dus ondersteunend,
Ging 't in het nokkend weenen voort .
Een arm King droef hem fangs de leden,
En dikwijls staarde 't naar beneden ;
En telkens, dat het op den grond
Zijn oog sloeg, zichtbaar diep bewogen,
Borst hem een nieuwe traan uit de oogen,
Een nieuwe zielzuchb uit den mood.
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In 't einde, zijne wangen drogend,
Zijn' tranenvloed to stillen pogend
" Neen, vader, wat mij dus ontstelt,
Pus stamelt hot, " en mij

doet schreien,

Is geenszins vrees voor spokerijen,
Noch angelsteek van honigbijen
Aan bijtjes deed ik nooit geweld .
En 'k wilt reeds van in vroeger dagen,
Dat rozen scherpe doornen dragon.
Maar wat mij wel to recht doet klagen
Is char die worm, char op hot gras ;
Die thans van leelijkheid doet schrikken,
En nog voor weinig oogenblikke n
Een weergaloos schoon diertje was .
Zoo licht als adorn zag ik 't zweven

op

gazen wiekjes, fijn geweven ;

Die wiekjes flikkerden als goud,
0 p 't wit der lelie neergedauwd ;
Noch glans, waarop gesteenten roemen,
Noch al de kleurpracht van de bloemen,
Was bij zoo 'n vederpraal to noemen .
Hot roes en daalde en dwaalde in 't ruim,
En zeeg flu op eon bloempje neder,
En vloog dan naar eon bloempje weder,
En 't scheen, of 't in eon dartle luim
Zijn vreugde schepte, om zonder poozen,
De schoonste bloempjes teer to koozen .
Door iets zoo liefs, zoo ongewoons,
Zoo schittrend, zoo verrukkend schoons,
Gansch in bewondring opgetogen,
Voldeed mij eerst de lust der oogen ;
Maar ras door andren lust verhit,
Wijl me eon to stork verlangen griefde,
Wilde ik hot voorwerp mijner liefde,
Het edel diertje in mijn bezit .
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1k volgde het in 't onbestendig
En slingrend dwarlen, hupplend na ;
Maar al mijn streven, hoe behendig,
Kwam bij zijn' vluggen zwier to spa .
Ja, telkens dat ik 't van de tippers
Van bloem of bled to nemen docht,
Zag ik 't ears mijne hand ontglippen
Als schaduwschijn of dunne locht.
'k Was eindlijk moede en afgeronnen,
En zeeg wanhopend in het grass
Maar 'k had den lust toch niet verwonnen,
Die mij in 't hart geslopen was .
't Verlangen was nog even vurig,
En 't diertje volgde ik nog gedurig
Met de oogen na, waarheen het vloog .
1k dacht, het zou zich nu verbergen ;
Pooh neen, het bleef mij onder 't oog,
En, of het flu mijn' gloed wou tergen,
Het kwam mij near en nader bij,
En zwierde en dwarrelde aan mijn zij .
En zie ! dear kroont het mijn verlangen,
Dear vlijt het op mijn knie zich neer .
1k grijp ... en 't diertjen is gevangen ;
Neen, thans ontglipt het mij niet meer
Voor geene vreugd, geen gloed van 't levers
had ik deez' dierbren stood gegeven!
1k vierde mijn verukking bot,
En smaakte een oogenblik 't genot,
Dat 's hemels englen smaken moeten,
Als ze eenen nieuwen engel groeten .
Ja, meer gelukkig den een vorst,
Drukte ik mijn' schat aan mijne burst,
En 'k won nu ook mijn' lust verzaden
Met in zijn' glens mijn oog to baden .
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Ik open mijne hand, en staar . . .
En... 'k walg van afkeer, want . . . ziedaar. .. ! "
flier wees . het knaapje naar beneden,
Maar kon niet voort in zijne reden ;
En wat het dus ontsteld bekeek,
Was jets, wat aan een' worm geleek :
Een vlinder met geknotte vlerken,
Waarop geen wags meer was to merken .
" Mijn zoon! " dus riep de Vader uit,
De les, die uw verhaal besluit,
Is licht niet vatbaar voor uw jaren ;
Pooh hoor, wat ik u zal verklaren
Uw vlinder is bet levend beeld
Van ijdle schoonheid, en 't berouwen,
Pat thans uw borst schijnt to benauwen,
Is vrucht, die daft en wellust teelt ! "
1833 .

De Weduwe en de Wees .
AAN MEVROUW VAN AOKERE, GEBOREN MARIA
DOOLAEGHE.

Vat zijn er al braven rampzalig gestorven
Maar wie kept de wegen en 't oordeel van God?
BLANDINE en HELEEN waren paarlen van deugden,
En nets was zoo treurig als beiden haar lot .
was moeder, HELEEN was haar dochter ;
De moeder was weduw, de dochter was wees ;
Verlamd en vergrijsd door de rampen was gene,
Bevallig en negentien jaren was deer .
BLANDINE
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Zij zaten en sponnen het vlasrok tot garen
Een handwerk weleer het vermaak der vorstin,
Sinds lang tot de schamele veldhut vervallen,
En nu, leas ! to slecht voor het noodigst gewin .
Zij zaten en sponnen . 't Was avond en winter :
De vorst knelde hard ; aan heur' haard was geen vonk .
BLANDINE was eindlijk de ruling niet meester ;

Heur hand, gansch verstijfd, werd onmachtig en zonk.
Zij hadden in lang niet een woord meer gesproken ;
Maar flu sloeg BLANDINE haar blikken omhoog,
En zag, dat HELENN hare zuchten verkropte,
En dat er een traan haar ontgleed uit het oog.
Mijn dochter, " zoo sprak zij, " to recht moogt gij weenen
1k heb tot gebrek en ellende u gebaard .
Gij slijt tevergeefs uwe vingren aan 't garen :
Ons werk schaft geen brood meer, geen vuur aan den haard .
Natuur heeft u mild van haar garen geschonken ;
Uw deugd is een glens in den maagdlijken kring,
En menig een jongling zocht zeker uw liefde,
Zoo ik, als een rif, aan uw zij de niet hing .
1k rek tot uw jammer mijn jammerlijk levers ;
Maar 't uur der verlossing, mijn kind, is nabij ;
1k voel, dat de koorts meer mij treft den de koude :
Misschien deze nacht nog, en den zijt gij vrij ! "
HELENS barst los in een radeloos huilen ;

Zij stort voor den schoot van haar moeder terneer,
En vat hare handers, en drukt ze aan hear harte,
En tracht ze to warmers, en kust ze zoo zeer .
" 0 Moeder, mijn Moeder ! wet komt u toch over !
Gij spreekt als ontzind, maar gij meent het niet, neen
De hemel, o Moeder! zal nimmer ons scheiden,
Want door a en voor u leef ik maar alleen

108 Ik zoo in den nood. .. " maar zij zwijgt en vliegt ijlings
Het zoldertjen op, en zij scheurt van haar bed
Twee planken, waarmee zij de ladder weer afstijgt ;
Zij weet die to klieven, en acht zich gered.
Zij legt ze aan de haardstede en rukt uit het strooidak
Een handvol met stoppels, verouderd en droog ;
En steekt, onder 't hoot, er het lampjen eens tegen,
En krakend en hel stijgt de vuurvlam omhoog!
Na schuift 't edel meisje den stoel harer Moeder
Tot dicht aan het vuur, Tangs den karat van de hut,
,A,lwaar eene bedstede alleen voor den regen,
Maar geenszins voor koude of voor wind staat beschut .
Zij vlijt aan de knien van haar Moeder zich neder,
En wijst op het haardvuur als eind' van den druk ;
En daar zij de rilling een pons voelt verzachten,
De onnoosle! zij schreit nu van vreugde en geluk .
Welaan, mijne Moeder! het Teed nu vergeten! "
Dus nokt ze, " denk thans aan die wanhoop niet meer ;
Maar spreek mij nog eenmaal van Vader en Broeder,
Die later wij saam zullen zien bij den Heer ! "
" HELEEN! " zucht BLANDINE, " gij zijt mij een engel,
Gij dierbare rest van mijn vorig genot !
11w Vader en Broeder ? Wel zijt gij hun waardig ;
Maar hoede u de hemel, mijn kind ! voor hun lot!"

II.
(1812 --1831) .
" De landhoeve, die wij rinds jaren bewoonden,
En die wij bebouwden met paard en met koe,
Verschafte ons een eerelijk brood en wat oovrigs ;
Want akker en hoeve behoorden ons toe .
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Uw Broeder, een jongling van forsche gestalte,
Maar deugdzaam en liefdrijk en zacht van gemoed,
Dreef reeds met de paardeu den ploeg door de velden,
En maakte de task van uw' Vader zoo zoet !
Maar, ach ! 't was de tijd van verderf en verdelging ;
Een tijd voor de moeders zoo angstig en naar !
De wereldgebieder vroeg nog eens haar zonen,
En pas werd uw Broeder, helaas ! achttien jaar.
Wij hadden hem tweemaal door andren vervangen,
Daartoe eerst den oogst en dan de akkers verkocht ;
Maar nu werd hij zelf tot de slachtbank geroepen,
En 't was ons alsof men zijn doodvonnis brocht !
Daar werd hem

een dag tot bereiding gelaten,

Een dag van verscheurend en doodend verdriet !
Des ochtends daarna ging ik vroeg aan zijn bedstee,
Om nog hem to omhelzen ; maar 'k vond er hem niet .
Wij dachten, hij had aan ons wee zich ontrokken .
Een dag ging voorbij in vertwijflenden nood ;
Des andrendaags kwamen gewapende manners,
Die eischten uw' Broeder :

of levend of dood !

1k smolt tevergeefs in den stroom mijner tranen,
11w Vader vergeefs sprak van onschuld en recht ;
Uw Vader, mijn kind, werd gescheurd van mijn zijde,
En als een misdadige aan keetnen gelegd !
Nu viel ik in onmacht, en 'k heb geen geheugen,
Van 't geen er gebeurd is gedurende een week ;
Totdat, op een' avond, uw Vader in huffs trad,
Die, bleek en vergrij sd, een geraamte geleek .
Den morgen nadien ging hij de akkers bezoeken,
Nog altijd door naamloozen kommer belaan ;
En, hemel ! wat vond hij in 't rijpende koren?
Het lijk van uw' Broeder door honger vergaan !
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Hij zonk, als verplet, op het lichaam terneder,
En bleef er bewustloos tot dicht aan den nacht,
En laadde dan 't lijk in wat stroo op zijn' wagen,
En tong naar de stad met zoo schriklijk een vracht .
Tot voor het paleis van den Iandvoogd gekomen

• Gij wildet hem levend of dood in uw macht,
Daar hebt gij hem," riep hij, zijn' last nederstortend,

• En vloek over u en uws keizers geslacht ! "
Wellicht had hij niets van die ramp mij doen kennen ;
Maar 'k drong, woord voor woord, zijn geheimen hem af,
Terwijl, als een boom door den bliksem getroffen,
Hij kwijnend verging . . . eene proof voor het graf.
Ten laatsten is hij van de ellenden ontslagen .
1k dacht, bij zijn' dood, in het wee to vergaan,
En dan zijt gij, spruit der ellende, geboren . . .
Maar, lieve ! de koortsvlam grijpt Teller mij aan
1k weet niet, wat neevlen . .. Ach, spoed u, HELENS l . . .
Het kruisbeeld . ., en 'k zegen. . ."

Zij hield nog een' stood

Heur hand boven 't hoofd van haar kind ; maar de doodstuip
Verdraaide haar de oogen en sloot haar den mood .
HELENS, als uitzinnig, omvatte haar Moeder,

En wou haar nog roepen, en dragen op 't bed ;
Maar, ach! zij bezweek, bij zoo hevig een poging,
En zeeg weer ten gronde, vernietigd, verplet .
En als nu de morgen verrees, was er niemand,
Die 't venster der but zag onsluiten . -- De dag
Was ver reeds geklommen, wanneer men er in drong . . .
En ieder verbleekte op hetgeen hij er zag .
BLANnINE was nog in haar' leunstoel gezeten,
HELEEN knielde

voor haar, het hoofd op haar' schoot

Een lack scheen op beider gezichten to zweven,
Maar bei waren roerloos, en ijskoud, -- en dood
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flit was dan het eind' van die englen der aarde !
flit was dan de kroon van zoo treurig een lot l . . .
Wat zijn er al braven rampzalig gestorven !
Maar wie kept de wegen en 't oordeel van God ?

Boudewijn van Constantinopel .
AAN DEN HEERE J. F . WILLEMS .
I.
(1200

1205 .)
Het daghet in den Ooeteu .
Oud Volk8lied.

Indien ik van des hemels guest
Een dierbaar pand ooit mocht erlangen,
Dan koos ik uit het rijk der kunst
Een goaden harp voor wondre zangen,
Een harp to voren nooit bespeeld,
Die kleuren uit haar klanken teelt,
En in wier ongekende toners
Er levende tafreelen worsen.
Dan zou ik met de harp in hand,
Den teugel der verbeelding vieren,
En naar het glanzend Morgenland
Den opgetogen geestdrift stieren .
Ik zoude in gloeiende uchtendpracht,
Met eeuwig groene lentedracht
En amberlucht, vol balsemgeuren,
Zijn' bloeiende valleien kleuren.

Ik zou 't als een' onmeetbren tuin
Met rijst en maIsvelden malen,
Met palmen op der heuvlen kruin,
En versche bronnen in de dalen,
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Dat eeuwenheugend woud doorzwiert,
Met marmren steden, gouden tempels,
En huizen met porfieren drempels .
Dan zou ik melden, welk een oord
Het bloeiendste is dier paradijzen ;
Aan welk een' breeders waterboord
Ontelbre torenspitsen rijzen ;
En met wat namen, hoog beroemd,
't Aloud Byzance wordt genoemd ;
En hoe de Heiden, Turk en Christen
Om haar bezit lange eeuwen twistten .
Thans waag ik het van dit gewest
Der eeuwen sluierdoek to lichten!
1k zie een' rijkstroon er gevest,
Waarvoor alle andre in grootheid zwichten,
En op dien troop van

CONSTANTIJN

Een' vorst van Vlaandren,

BOUDEWIJN,

Wiens roem bij 't nageslacht blijft levee,
Wiens gruwlijk lot het hart doet beven..
Zijn jeugd was als een lentezon,
Wier glansen schooner dagen melden ;
Zijn deugd was eene zegenbron ;
Zijn moed was ruchtbaar bij de helden .
Natuur was hij een lieflingszoon,
En 't ideaal van 't manlijk schoon,
Met krachten, die de boezems wekken,
Zwierde in zijn leden en zijn trekken.
Hij nam der Christnen zegevaan,
En voerde Europa's duizendtallen
Ter vijfde heilge Kruisvaart aan .
't Was luide vreugd in Brugges wallen
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De krijgsbanier werd losgerold,
En alley hart met cooed vervold,
En alley wensch vooruit gezonden .
" God wil het ! " galmden duizend monden.
In Syrie landt Vlaandrens heir .
(Der Grieken rijk lag diep vervallen) .
Het leger rukt, met bong en speer,
Tot voor Constantinopels wallen .
Verdediging, uit sehans en muur,
Stort plettertuig en solfervuur,
En dekt den Hellespont met lijken :
De fiere bondgenooten wijken .
Maar Vlaandrens heldenmoed ontwaakt,
En hem gelukt, bij stormgevechten,
Waaronder de oude grondvest kraakt,
De sterke burcht tot puin to slechten .
De zege blijft der leeuwenvaan,
Het rijk der Grieken heeft gedaan,
En BouDwlJN, groot door God en wapen,
Drukt CAESAItS lauwer om de slapen !
Daar zwaait hij op den grootschen troop
Den schepter over de Ooster wereld ;
Daar siert hij diadeem en kroon,
Door zijne deugden rijk bepereld ;
Daar straalt hem rechtsliefde in 't gezicht ;
Daar blinkt zijn kuischheid als een licht ;
Daar bidt zijn godsvrucht staag den Heere,
Dat hij den rijksroem steeds vermeere .
Helaas ! die be wordt niet verhoord !
Nog nauwlijks heeft de zegeluister
Een pons het nevelfloers doorboord,
Of 't wordt weer haehlijk naar en duister .

8
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Ben onweer, dreigende in het west,
Hangt boven Andrinopels

vest,

Alwaar JOHANNIS, met Buigaren,
Het oproer sterkt der muiterscharen .
De hoop eischt wrack, de wrack eischt bloed .
De kronklende oorlogsvanen wapperen ;
De krijgsbazuin jaagt vuur en moed
In 't hart der onversaagde dapperen,
Die dorstig naar de zege zijn ;
En boven hen praalt BoUDEWIJN,
Hoe hoog hun vederbossen reiken,
Gelijk een ceder boven de eiken !
Jo$ANxis beeft, verbleekt van schrik,
Bij 't naadren van die heirkolommen,
En leest in elken ridderblik
Den dood van zijne ontelbre drommen .
De strijd vangt can, de muiter vlucht ;
Een wolk van pijlen dekt de lucht,
En BouDwIJNS zwaard streeft door de scharen,
Gelijk een zicht door korenaren !
Maar mist de vij and 't hart eens mans,
Hij kept bedrog en listig veinzen ;
Geen moedig strijden is zijn kans,
Maar laag verraad en schandlijk deinzen .
Hij lokt de Christnen in een' strik,
En 't wordt een hachlijk oogenblik
Elk ridder vindt tiers hurelingen,
Die laf hem onverhoeds bespringen .
flier helpt geen moed bij de overmacht
't Zijn duizend- tegen honderdtallen ;
't Zijn wolven, die hun proof bij nacht
Opeens verscheurend overvallen !
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JOHANNIS stuwt zijn horden voort,

Tot strijden niet, maar tot den moord;
En 't dierbre bloed der Christen helden
Stroomt lauw en rookend langs de velden
Maar sneuvelde ook de Keizer reeds,
Des vijands schrik, de bloem der ridderen?
0 neen ! ginds blinkt zijn helm nog steeds ;
Ginds doet hij gansche drommen sidderen .
JOHANNIS merkt het, en

een woord

Jaagt duizend pijlen van de koord',
En BOUDWIJN valt, en rijst niet weder !
Stort hij gewond of dood terneder?

Wilde, wiithende Triebe
Weckt der reizende Gott.
SCHILLER . - Ipkigenie in Aulie .

't Rijke en machtige Bulgarie
Is op weidsche steden prat
Op Sophie en Nicopolis,
Om haar baden hoog geschat ;
Maar het oud beroemd Ternovo
Is de sterke koningsstad .
Daar zijn hof- en lustpaleizen,
Waar men treedt op zijden wol ;
Daar zijn tempels van wit warmer,
En bazars van wondren vol ;
Maar ook char, bij al die schatten,
Is een aaklig kerkerhol.
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't Heft de ruwe en vale muren
Uit een sterk beschanste gracht ;
Onder zijn gewelfde gangen
Heerscht een eeuwig donkre nacht ;
Wonder waar' het zoo de luchtspleet
Ooit een' straal der zon er bracht !
Daar lag op de vochte steenen,
Vaak door Christen bloed besproeid,
Menig braaf en edel ridder,
Ituig van baard en ongeschoeid .
Een lag echter, afgezonderd,
In een breeder eel geboeid .
bog en forsch was zijn gestalte,
En zijn haarlok lang en zwart ;
Rimplen in het voorhoofd tuigden
Wat al ramp hij had getart ;
Maar steeds meldden nog zijn trekken
De eedle ziel en 't moedig hart.
Maanden wares reeds vervlogen,
En hem mocht geen troost geschien ;
Want hij had geen menschlijk wezen
In 't verpestend hol gezien,
Dan den wachter, die hem daaglijks
't Water en het brood mocht biers .
Eens in vurige avondbede
Zat hij knielend op een' steep,
Als de grendelsloten sprongen . . .
't Was de wachter niet, o peen !
't Was een vrouw, met sleep en sluier,
Die hij stil tot hem zag trees .
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Wel ontroerde hem 't verschijnsel,
Wel verbleekte hij misschien,
Daar een stem als van een' engel
Hem een' zachten groet won bin ;
Maar die 't fibers had mogen lichten,
Had jets meer ontroerd gezien !

Hij had zelfbedwang gelezen
4p een' schooners wenkbrauwboog ;
Hij had wangen zien ontgloeien,
Waar des harten vlam in vloog .
Hij had vonken vuurs zien blaken
In een minuend vrouwenoog!

Zij verborg haar diepe ontroering,
En zij sprak : " 0 BOUDEWIJN!
'k Ken uw lot en uwe rampen
En uw wreede boezempijn ;
Zeg mjj of er nog op aarde
Balsems voor uw wonders zijn ! "

• Zijt ge een wezen uit den hoogen,
Stamelt BoUDwIJN, als verstomd,

• Die mij, in dees grafgewelven,
A.ls een licht beschijnen komt ?
Waarom dan u in dit hulsel
Van bekoorlijkheid vermomd ? "

•

BOUDwIJN! 't woord, dat mij hier in bracht,

Zeker, is tot meer bekwaam ;
Eenmaal . . . maar thans wil ik heengaan . ..
En wat hielp u toch een naam!
Keer 1k, spreek mij dan van Vlaandren
En zijn wondren en uw faam . "
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En zij keerde meer dan eenmaal,
En zij bleef er menig uur
't Manlijk schoon gelaat beschouwen
Als een wonder der natuur ;
En zij voedde dus de vlammen
Van het ingeslopen vuur .
En hij sprak haar van dat Vlaandren,
Waar de zon der vrijheid gloort ;
Waar en nijverheid en handel
Wondren scheppen, nooit gehoord ;
En zijn taal joeg haar verrukking
Tot in wilden wellust voort!

Maar wie was dan die verwaande,
Gloeiend van onreine min P
Zie ! daar treedt zij thane ontsluierd,
Weder 's nachts de celdeur in . ., .
't Is de trouwelooze RECCA,
't Is Bulgaries Koningin!
Met verwardheid in de blikken,
Spreekt zij BounwIrN toe :

o Vorst'.

Hoor : J0HANNIS is een monster,
Die naar bloed en tranen dorst ;
Maar niet hier in dezen kerker
Wordt zijn zwaarste boei getorst ;
Spreek, twee offers kunt gij redden "
Wie, Vorstin P " r- " Ach, u en mij
U, de bloem der oorlogshelden,
Dien hij doemt tot slavernij,
Mij, die 't haatlijk schepsel foltert,
Dag en nacht, en nimmer vrij !
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'' Laten wij hem zijn barbaren
En zijn kroon en bloedige eer ;
Laat me u volgen naar het Westen,
Want, gij ziet, ik min u teer .
Spreek, en uwe keetnen vallen,
En gij ziet uw Vlaandren weer ! "
" Neen, Vorstin, dit is niet mooglijk!
Aan den Christen is gezegd :
Schendige echtbreuk zult gij mijden ;
Aan den ridder is gezegd
Woord of trouw zij nooit verbroken ;
En ik staaf dat heilig recht. "

Hoe !

gij weigert, BouDwtrN ! weet gi j

Welk een schanddood u hier wacht ?
Maar een meer gelukkig wezen
Boeit uw diep geveinsd gedacht . . .
Wee de ellendige, indien 't noodlot
Ooit haar in mijn handen bracht !
Ach, ik dwaal . ., vergeef mij, BOUDWIJN !
'k Weet, uw gade is bij de doors ;
'k Vraag haar plaats niet aan uw zijde,
'k Eisch geen' rang, mijn min ten loon ;
Laat mij slechts als slave u dienen,
Aan de voeten van uw' Croon ! "

En nu gutsen haar de tranen
Uit het oog, bij luid geween ;
En nu wringt zij droef de handen
En zij strekt die naar hem heen ;
Doch bedaard spreekt

BouDwLrN : " Gade

Van JoHANNIs ! last me alleen. "
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Bij dit woord vliegt ze op in woede,
Dear hour 't blood in de aadren ziedt ;
En zij schudt de blonde haarvlecht,
lie tot op hear hielen schiet,
Vreeslijk als de boschleeuwinne,
Die hear welpen dooden ziet

Gade van JOHANNIs ! " gilt ze,
" Ja, 'k vergat mijn' rang en plicht ;
'k Vlucht voor u zijne echtkoets, lafaard !
En gij hoont mij in 't gezicht,
Mij, Bulgarios Koninginne,
Gij, die, slaaf, aan boeien ligt'.

" En wet spreekt gij van uw Christnen
En hun wet, waarmede ik spot . . .
Ik bon dochter der Tartaren,
En ik eer mijn vaders God !
.fan mijn' wil hangt dood en levee,
En mijn weak is 't hoogst gebod !
" Doch nog eenmaal,

BOIIDWIJN, red u,

Red ons beiden uit den nood,
En bepaalt gij zelf uw toekomst
Met mij, weder vorst en groot,
Zonder mij, als slaaf to sterven !
Spreek, wet is uw keus ? "
Ha ! gij veldet zelf uw vonnis !
Maar die dood zal ijslijk zijn ;
Want bij RBCCA woven beulen,
.A.fgericht op folterpijn ;
En gij zult hun kunst ervaren,
Groote keizer BouDEWIJN ! "

" De dood ! "
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Een voile jaarkring was verloopen
Sinds keizer B0UDwIJNS schrikbre val,
En nog werd, in Bulgaries Staten,
Per vreugd de voile toom gelaten,
En nog weergalmden stad en dal .
En nog was daaglijks bij de krijgers
Het klinkend wapenspel in twang ;
Zij zochten, met vereende scharen,
De bergbewonende adelaren,
En keerden weer met bait en tang,
Of schaarden zich in breede rijen
En toonden hunn' gewaanden glans ;
Of veinsden oorlog met elkander,
En overvielen de een den ander',
En braken juichend schild en laps .
Een lentedag zonk aan de kimmen
De nacht viel op Ternovo's wal,
En weder rees or uit de muren
Ben nieuw gegolf van zegevuren,
Begroet door laid triomfgeschal .
Pit was het sein der jubeiviering ;
Want als de ton in 't oost weer blonk,
Verguldde zij als bliksemflitsen
De wimpels op de torenspitsen,
En 't daavrend zegelied herklonk .
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JOHANNIS, nog van glorie dronken,

field feest in Morgenlandsche pracht ;
En wet hot Oosten kon bevatten
Van specerij en ooft en schatten,
Word hem ten hofdisch aangebracht.
Daar zat hij bij zijn hoftrawanten
Op zijden kussens, rijk gestikt ;
Daar dronken

zij nit gouden schalen

Den godendrank van Cypris dalen,
Die 't brein beroert en 't hart verkwikt.
Daar spreidde zich de Rijksvorstinne
In hear bekoorlijkheid ten toon ;
Zij had noch paarlen nosh sieraden,
En echter scheen ze in glens to baden,
In waren glens van eigen schoon .
Een hemel lachte in hare blikken ;
Zij hield die blikken op den vorst
En schiep, door woorden en door lonken,
Een zengend vuur van minnevonken,
En joeg dat vuur in 's Konings borst,
Mijn dierbre RECCA ! " spray JOHANNIS,
" Uwe is mijn room, mijn macht op card' !

Uw wil is wet, die nets ken krenken,
En wee den snoode, die dorst denken. . .
Waarom dus lang de wrack gespaard ! "

" 0 Vorst! gij kept mijn teeder harte,
To licht bewogen door den nood .
Ik won eon' schijn van troost hem leenen,
En 'k ging schier daaglijks tot hem henen,
Meedoogend voor eon' val zoo groot.

En nauwlijks trad ik enkle malen
Den kerker in, en nauwlijks mocht
Zijn oog den zeedgen sluier borers,
Of zie, hij deed een taal mij hooren,
Die 't schaamrood op mijn wangen brocht .
" Vergeefs dreigde ik hem met uw wrake
Hij ging in 't schaamtloos hoonen voort,
En dacht in zijn verwoede ontroering
Op gruwbre midlen tot ontvoering ;
Hij sprak van echtbreuk en van moord !
" Ik zou hem naar zijn Vlaanderen volgen,
En deelen daar zijn macht en eer ;
Maar om tot zoo 'n bereik to komen,
Moest ik, o Vorst ! uw bloed doers stroomen l . . .
Afschuwlijk ! . . . help, ik kan niet meer ! " " Hou op, o RuccA ! wisch uw tranen ! "
Dus spreekt de Vorst, . . . " zijn uur is daar !
En U, doorluchte feestgenooden,
U wordt een schouwspel aangeboden
Nog ongepleegd en wonderbaar !
" Brengt, dienaars ! brengt de narren binnen ! "
Zij kwamen vreemd en bout gekleed,
En tergden, scholden en begekten
Een' ook met bout en pij gedekten,
Maar wiens gelaat hun siddren deed .
Een beeld verplettend om aanschouwen
Der dieren vorst, in boei gekneld,
Gansch uitgemergeld en bezweken,
Met stof en slijk en bloed bestreken,
Aan wolvenkroost ten spot gesteld !
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Hij kan den hoop niet langer harden,
En roept, daar hij de slavers scoot
" Terug ! verachtlijk broed van dwergen !
En gij, tiran ! waarom dit tergen ?
Welaan, gebied, ik wacht den dood ! "
" Het zij zoo ! BouDEwrn
Snauwt hem

JOHANNIS

van Vlaandren ! "
bitsig toe ;

" En leer was ik met aartsverraders,
En echtverbrekende euveldaders,
En eervergeten slavers doe ! "
De Keizer staaft en wreekt zijne onschuld,
En spreekt : " Ik sterf, 't geweten vrij ;
Maar zij, die Godes straf moet vreezen,
Maar de ondeugd in een menschlijk wezen,
Daar zit ze, daar aan awe zij ! "
JOHANNIS

geeft een schrikbaar teeken

Aan beulen, die zijn' weak verstaan ;
En evenals de boschgezellen
Een' forschen woudeik nedervellen,
Zoo vallen zij op

BOUD`'VIJN

aan.

Eerst klieft de bijl hem beide de armen
Eui jaagt dan beide knieen door ;
Het hoofd, daarna, words afgeslagen
En voor des Konings voet gedragen ;
Zijn' romp smijt men den honden voor l . . . .
Maar zeker bij dien gruwbren bloedstroom
Dekte ieder zich van schrik het oog P . .,

o

neen ! zij raasden, dol en dronken,

Terwijl zij met de schalen klonken,
En woest gejuich steeg laid omhoog !
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Maar

RECCA

dan, die hem zoo minde,

Die als een godheid hem aanbad ?
Zij beg met wellustvolle blikken,
Vooral toen zij zijn laatste snikken
Met gretig oog verzwolgen had !
En de ongevoelige JouANNIS P . . .
Men zegt, dat hij een dienaar wonk,
Door wien hij 't bloedend hoofd deed zuiveren
En dat hij, zonder 't minst to huiveren,
Uit

BOUDW1JNS

hollen schedel dronk !

De Hut in 't Woud .
't Was Sprokkelmaand, en koud en guur ;
De sneeuw stoof voor den wind ;
't Werd avond, en geen maanlicht scheen ;
Wee hem, die zich op sulk een our
Nog in het wood bevindt !
En

WERNER

was nog in het wood

Met jachthond en geweer ;
De nacht viel schielijk over de aard' ;
En, waar ook

WERNER

henen schouwt,

Hij vindt geene uitkomst meer .
Heel 't wood, met zijne dorre blaan,
Was aaklig wit gekleurd ;
De jachthond spoof vergeefs in 't road
Geen voetspoor had hij opgedaan,
Geen' enklen stag bespeurd .
Daar staat de jager, gram to cooed',
Gerugsteund door een' boom,
Met de armen op zijn roer geleund,
Zijn trouwe jachthond aan zijn' voet,
Misnoegd, maar zonder schroom .
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Daar staat hij, knorrende op het wild,
Dat hem aan 't dolen bracht,
En op de maan die niet verschijnt,
En op de sneeuwvlaag, die niet stilt,
En op den duistren nacht .
En menig denkbeeld, stroef en zwart,
Bood zich bij hem nu aan ;
Hij dacht aan dood en ongeval,
Aan rampen, die zijn minuend hart
Reeds vroeg had doorgegaan .
Op eens fronst hij den wenkbrauwboog,
Als werd hij leed gewaar
Die snoode ! " sprak hij overluid,
Met spijt en woede in 't vlammende oog,
't Is heden zeven jaar !
" 't Is heden zeven jaar geleen,
Dat zij, voor vleierij,
Mijn huwlijksbed bezoedelde,
O

LEILA !

en . . .

dat uw straf beneen

Uwe zware misdaad zij ! "
Nog nauwlijks spreekt hij dus, of, ziet
Daar springt de jachthond los,
En luistert, blaft en kwispelstaart,
En toont zijn' meester, dat zich jet
Beweegt in 't nare bosch .
Welhaast hoort WERNER zelf 't gerucht
En slaat het luistrend ga
't Is iemand, die het woud doorbreekt,
En angstig stand houdt in zijn vlucht
Op 't woord van WERNER : " Sta ! "
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En troost, in overmaat
Van nood, door bosch en velden ijlt ;
Want mooglijk komt in mijne stulp
De priester reeds to last !
" Ga waar het gindsche lamplicht brandt,
Daar suit gij 't schouwspel zien
Een stervende, onbekende vrouw,
Die spreekt van echtbreuk, smaad en schand' . . .
Ach! last mij, last mij vlien ! "
Hij vliedt -- 't was immer koud en guur
De sneeuw stool voor den wind ;
't was avond, en geen maanlicht scheen ;
Wee hem, die zich op sulk een uur
Nog in het woud bevindt !
" Een stervende, onbekende vrouw !
Zegt WERNER : " Echtbreuk, smaad .. .

Helaas ! er zijn dan andren nog!
Welaan, gaan heelers wij den rouw,
En doers we een liefdedaad ! "
Hij breekt door sneeuw en struiken voort,
En gaat op 't lamplicht of ;
Dat licht glom in een schaamle hut,
Die eenzaam stood in 't eenzaam oord
Zoo glimt een worm in 't graf!

Hij klopt aan d' ingang van de stulp
" 0 ! wie gij wezen mocht !
Tree binnen ! " spreekt eene oude vrouw,
En gave God! dat gij hier help
En heul en redding brocht ! "
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Het binnenste der but vertoont
Aan WERNER een tafreel,
Waar bleek gebrek en diepe ellend'
Bij storelooze zielrust woont,
Op aard' der armen deel !
De hut, uit leem en klei gebouwd,
Was eerder woest dan kleen ;
De sneeuwjacht drong door spleet op spleet
En schuiflend blies de wind en koud
Door deze spleten heen !
Aan 't haardvuur lag een handvol rijs,
Gezameld binst den dag,
Dat kraakte en smeulde zonder vlam,
E n smelt ternauw de sneeuw, die grij s
Rondom de vuurplaat lag.

Een grijze vrouw, met bleek gezicht,
Bad veer een houten kruis,
Dat boven 't aarden lampje hing,
Hetwelk een doodsch en weiflend licht
Verspreidde in deze kluis .
Aan de eene zij der haardstee stood
Een melkgeit, lang gehaard,
Des hutbewoners eenigst geed,
Die 't wager hoof t'herkauwen vend,
Voor haar met zorg gespaard .
Aan de andre zij van 't haardsteevuur
Lag op een bed van mos
Een jonge vrouw in stervensnood ;
Zij rukte, in 't laatste levensuur,
Haar lange haarvlecht los .
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Als WERNER op dit

schouwspel ziet,

Wordt heel zijn ziel ontsteld;
Hij blikt met schrik de stervende aan,
Terwijl zijn oog een traan ontschiet,
Die zijne ontroering meldt .
Zij kwam, omtrent een maand geleen,
flier dolende uit het wood, "
(Dus spreekt de huisvrouw WERNER aan),
" De ellendige moist niet waarheen,
En 't was zoo schriklijk koud !
" Zij vroeg een schuilplaats voor den nacht,
En zeide, dat haar nood
Welhaast een einde nemen zoo .
Haar stem was zoo aandoenlijk zacht,
Haar oog van schreien rood.
" Haar schaamle kleeding lief wel rouw
En drukkende armoe zien ;
Maar heel haar hooding, haar gesprek
Verried eene ongemeene vrouw,
Den toon van grooter lien !

" De koorts, waar ze aan to lijden scheen,
Verzwakt haar dag aan dag ;
Thans zieltoogt ze in haar' laatsten stood,
En hoeft nog 's priestess hulp alleen. . .
Ach ! waar hij toeven mag ?
" Zij deed mij sours een droef verhaal,
En sprak mij van de stad,
Waar ze eens het dierbaarst heil genoot
In de armen van een' teen' gemaal,
Die haar beminde, aanbad !
9
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Hoe ze eenmaal zich misgaan
En hare trouw verbroken had ;
Hoe ze eon' verleider had geloofd,
En haar' gemaal verraan!
" En hoe die zwarte gruweldaad
Nog nauwlijks was volvoerd,
Of dat een grievend zelfverwijt
Haar oog in tranen had gebaad,
Haar gansche ziel ontroerd .

" En hoe zij des verleiders woon
In wanhoop was ontvlucht,
En hoe zij nu, Binds zeven jaar,
Als een verlaatne van de goon,
Om hare zonden zucht .

" En hoe zij in die zeven jaar
Eerst doolde en zweefde in 't rood,
En den haar handwork had verhuurd ;
En wear zij troost zocht in 't misbaar
Slechts koude zielen vond !

" En hoe zij vaak, in 't hoist der nacht,
Door onrust als gejaagd,
Had voor haar eegaas dour geknield,
En dear, in diep gezucht versmacht,
Vergeving had gevraagd! "

her zag de huisvrouw WERNER aan,
En was voor hem heducht
Hij beefde en wankelde ale een net ;
Zijn oog ontvloot een zware traan,
Zijn borst een diepe zucht .
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" Haar' naam heeft zij mij niet gemeld,
Noch jets van haar geslacht ;
Maar, zie ! zij schonk mij

dew ring,

Opdat hij mijne zorg vergeld',
Mijn waken dag en nacht . "
Als WERNER zijnen trouwring ziet,
Stort hij verplet terneer
Op beide knien, voor 't bed van mos,
En andre woorden vindt hij niet
Dan : " LEILA! . . . God en Heer! ., . "
Hij grijpt haar koude en bleeke hand,
En drukt die aan zijn' mood,
En voelt dien flauwen polsslag flog,
Die wel niet alle hoop verbant,
Doch 't naadrend eind' verkondt .
" 0 LEILA! welk een ijslijk lot
Brengt weder ons to zaam ! "
Zij, als ontwakende uit een' droom
Wie roept mij, als ik ga tot God,
En Wie, wie kept mijn' naam ? . . . "
" Ach, LEILA ! zie uw' WERNER aan,
Die weer zijn liefde u schenkt ;
Die u verzoening vraagt en biedt,
En wat hij ook hebb' doorgestaan,
Niet aan 't verleedne denkt !
" Ach, schriklij k, LEILA ! was uw straf,
Uw lijden, lang en zwaar ;
Maar zij thans alle leed voorbij,
En denk niet meer aan dood of graft
Wij !even voor elkaar ! "
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Zoohaast zij WERNERS naam verstaat,
Ontschiet een nare

gil

Haar zwakke en afgezuchte borst ;
En met de doodkleur op 't gelaat,
Biijft ze eene pool nog stil.

In 't eind', zij poogt

een enkel woord . . .

Maar poogt het zonder vrucht.
Zij drukt met kracht in WERNERS hand,
En wijst hem naar een beter oord,
En

loost den laatsten zucht !

Verplet door zooveel harteleed,
Door wanhoop als vervoerd,
Kust WERNER LEILA's kouden mond,
Wanner de priester binnen treedt,
Dien dit

gezicht ontroert .

Ach, Vader! " spreekt hem WERNER aan,
Zij is der aarde ontvloon !
Gij mocht haar geen vergeving biers,
Om 't geen ze eens schuldig had misdaan
Ik heb haar die geboon ! "

Nog steeds was 't weder koud en guar ;
De sneeuw stoof voor den wind ;
't Was avond en geen maanlicht scheen ; Wee hem, die zich op zulk een uur
Nog in het woud bevindt !
1835 .
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Fritz en Mathilde .

I.
MATHILDE.

Zij was even vijftien jaren,
Teer en blond en bleek to zaam ;
Rijzig was zij van gestalte
En MATHILDE was heur naam .
't Was nu herfstdag, en de lente
Had haar nog in 't veld gezien ;
Sedert kwijnde zij aan tering,
En niets kon haar hulpe biers .
Lang had zij haar kwaal geloochend,
Zelfs haar' spiegel niet geloofd ;
Maar nu had de trage ziekte
Al hour krachten uitgedoofd ;
En zij zette flu geen' voetstap
Uit hot vadsig ziekbed meer,
Dan alleen tot aan hot venster,
Bij een' dag van fielder weer .
(gyp eon' klaren, zaehten morgen
Zat zij in haar' leuningstoel,
Gansch omringd van haar gespelen,
En zij sprak in diep gevoel :
" Ziet gij, hove speelgenooten,
Hoe ik voor mijn' bloei verwelk,
Evenals de tengre veldbloem,
Die een' worm voedt in haar' kelk?

134 -" Ach ! wanneer wij in de velden
Dartelden op 't mollig gras,
Zegt mij, of ik ooit de laatste,
Of ik ooit do traagste was?

" Thans zie ik u, als voorhenen,
Zweven, waar de vreugde u beidt,
Daar men mij, met moeite en voorzorg,
Hier road deze kamer leidt .

" Als wij sours in kringen dansten,
Altoos lustig, altoos blij,
En ads FRITZ mijn vingren drukte,
Zegt mij, bloosde ik min dan gij ?

" Uwe wangen zijn nog immer
Gloeiend als de dageraad,
En de mijne zijn als 't linnen
Van een aaklig lijkgewaad .

" FRITZ! . ., ach, noemde ik daar niet even
Zijnen naam, voor mij zoo zacht?
Uij beminde me ads een zuster,
Daar ik hem mijn' broeder dacht .

" Dikwijls vraag ik aan mijn Moeder,
Of ik hem haast weer zien mag,
Of het schooljaar niet ten einde is,
En mijn Moeder antwoordt : ` ach ! '

" Teergeliefde speelgenooten,
Wat ik u op aard' benijd,
Is uw jeugd niet, noch uw schoonheid,
Die vergaan zal met den tijd ;
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" Noch de vlugheid uwer leden,
Noch de row op uw wang,
Noch het vuur van uwen oogslag,
Noch uw stem vol zoet gezang ;
" Maar de liefde van een' broeder,
Van een' broeder zooals hij ;
0'. dit is een goed der aarde,
Dat ik, zustren ! u benij !
" En de liefde van een' engel
In den hemel, zal alleen
Mij misschien hem doers vergeten ., .
Maar waarom uw droef geween ?
" 'k Voel, bij 't zien van uwe tranen,
Dat ik mij to zeer ontsteL . .
Pat men mij op 't bed bewege !
Zustren ! vaart voor eeuwig wel ! "
En de speelgenooten schreiden,
En zij zegen knielend neer,
En zij vouwden in ontroering
Hare handers tot den Heer .
En zij wankelden dan henen,
Gansch in diep gezucht gesmoord,
En geen woord dan : " Ach, MATHILDE l, .,
Werd in dit gezucht gehoord .
En bij 't naadren van den avond
Hoorde men het dof gebrom
Van de doodklok, in de verte,
En de droefheid was glom .
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FRITZ .
Daar is een dorpjen in het land,
Alwaar, op 't eenzaam kerkhof,
Een sombre treurwilg staat geplant .
Men las voor weinig jaren,
Eer ooit een mes hem had besnoeid,
Nog op de schors twee namen,
Die thans zijn uitgegroeid .
En telkens als 't weer lente wordt,
En dat de jonge Meimaand
gaar' bloemkorf over de aarde stort,
Dan komt de landjeugd samen,
En plant, bij 't schemerlicht der maan,
Een kruisje voor den treurwilg,
En hangt er kransen aan .
Een grijsaard, van een' arm beroofd,
get voorhoofd gansch doorkorven,
En 't vuur der oogen uitgedoofd,
Leunt op der knapen schouders ;
En nadat elk eens op de zoo
Geknield heeft, spreekt de grijsaard
Van FRITZ to Waterloo .
De legers lagen saamgeschaard,
Gelijk in zomerdagen
Ret donderbroeiend wolkgevaart',
Dat opstijgt aan de kimmen .
'Ii Was nacht, en alles, alles zweeg,
Behalve sours een wachtroep,
Die in de verte steeg .
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Ons heir lag eenen vliet nabij,
En dat der bondgenooten
Was verder af, aan de overzij ;
Maar 't water, dat ons scheidde,
Lag voor 't geschut des vijands bloot,
En werd op 't eerste teeken,
Een stroom van vuur en lood !
Een jongling was bij 't regiment
Slechts Binds een' dag gekomen ;
Hij scheen den vorst niet onbekend,
En had tot hem gesproken ;
Zijn lip droeg nog geen knevelhaar,
Zijn wending en zijn trekken
Verkondden zestien jaar.
Hij was wel rijzig, scheen wel koen,
Hij zag wel fier in 't ronde,
Als iemand, die lets grootsch zal doen ;
Maar zijn gestalt' was teeder,
En zijne huid was nog zoo bleek,
Pat hij, zelfs onder 't wapen,
Een jonge maagd geleek .
Wij stonden voor de legertent
Bij ons gezaalde paarden,
Reeds lang aan 't oorlogsvuur gewend ;
De scherts ging door de rangen,
En de oude krijgers, ruw en bits,
Ontlastten hunnen spotlust
Op jongen blonden FRITZ
" Wat lief en aardig kindje komt

De veldheer ons to zenden
Heeft hij zijn Leis dus vermomd,
En wil hij haar doen strijden?
Wanneer straks de eerste donder knalt .

1 38 -Ziet dat ge haar geen leed doet,
Als ze in bezwijming valt ! "

Een tweede riep : " bet arme kind!
Hij zal 't zijn moeder klagen,
Dat hij geen donzen bed bier vindt ! "
Een derde : " welk eels krijgsheld,
Die bluft en soft, en gruwt van drank !
Welhaast valt hij aan 't schreien
Bij d'eersten wapenklank ! "

Dus gaat de spotternij in 't road.
Maar ziet, daar is de veldheer,
Die draaft op 't witte ros

voor 't front,

Op minder dan een' oogwenk
Is elk to paard, en alles stil,
Hij eischt in alley haaste
" Een' man van goeden wil ! "

" Ginds " spreekt hij, " in 't naburig veld,
Aan de overzij van 't water,
Moet aanstonds dit bericht besteld,
En 'k wacht reeds naar bet antwoord!
Waar is hij, die niet schrikt voor 't vier,
Die roemrijk wenscht to sterven? "
En eene stem roept : " Hier ! "

Verstomming is op elks gelaat,
Daar jonge FRITZ vooruitstuift,
En moedig voor den veldheer staat .
Hij spreekt nog weinig stonden
In stilt' tot hem, en groet hem eerst,
En spelt dan been naar 't water
Door 's vijands voor beheerscht!
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Men zegt, dat hij alsdan den vorst
Zijn noodlot had herinnerd,
Dat hij een loon bedingen dorst ;
Men zegt dat zijn gefluister
Alleen op deed en grafstee liep,
En dat hij, henenspoedend,
MATHILDES naam aanriep !

Nauw was hij alley oog ontvloon,
Of daadlijk rees de vuurvlam,
En hoorden wij den klettertoon
Van 's vijands karabijnen .
Wij dachten, dat de jonge beret
Zijn eind' reeds had gevonden :
Geen die nog spotten dorst !
En, na een kwart uurs ongeduld,
Werd weder 't vuur vernomen,
En door 't geschot de lucht vervuld ;
En weinig stonden later,
Verscheen daar weer de jonge held,
Bebloed en gansch onthavend,
En zonder paard, in 't veld .
Door duizend hoera's blij begroet,
Treedt hij al wanklend nader,
En sleept zich tot aan 's veldheers voet .
Hij reikt hem nog het antwoord
Van 't opperhoofd van 't ander heir ;
Maar voelt zijn kracht bezwijken
En stem verplet terneer !
De vorst verstomd op zooveel moed,
Gebiedt vergeefsche hulpe
Hij baadt en smoort in eigen bleed !
" Wat vergt gij, dappre jongling ?
Eischt veer uw loon vrij alley of ! "
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En

FRITZ, den adem loozend

" Een plaats bij haar in 't graf! "
Alleen den veldheer was 't bekend,
wat deze woorden meenden :
Het lijk werd in de legerteut
Tot nader' tijd bewogen ;
Het sein borst los uit ons kanon,
De krijgsbazuinen klonken,
En waterloo begon !

De grijsaard zwijgt. Een diepe zucht
Ontrolt zijn forsche longen ;
Hij heft een hand nog in de lucht,
(Zijne andre bleef op 't slagveld,)
Als won hij nog den vijand slaan ;
Maar daadlijk zijgt zij neder,
En vangt een' warmers traan .
De knapen knielen nog eens neer,
En torsen op hun schouders
Den grijsaard naar zijn veldhut weer .
De maagden bidden lauger
Voor 't kruisjen in den maneschijn,
En zeggen, dat MATIILDE
En FRITZ hierboven zijn ;
En dat elk teederlievend paar
Hun noodlot moet benijden,
Daar ze eeuwig levers met elkaar,
En zoo men beider namen
Thans op de boomschors niet meer vindt,
Dat zij in alley harten
Te dieper staan geprint !
1836 .1838.

HET BTJRGSLOT VAN ZOMERGEM .

AAN MIJN' SCHOONVADER J, F . DE HOON .

Er was een tijd, dat ik met vreugd de her besnaarde
't Was toen ik door die her wat meer dan lauwren gaarde ;
't Was toen haar toon mij sours den weltevreden lonk
Eens dierbren Vaders schonk .
0 ! wen ik op de snaar verblijd de vingren drukte,
En door een krachtig woord zijne eedle ziel verrukte ;
Wen ik de kunst vereerde als bron van zijn gent,
Hoe zalig was mijn lot
Geen wonder, als het graf flu gaapte tusschen beiden,
Dat ik van 't werktuig zelf van vorig heil wou scheiden .
Zulk een herinringsbeeld beneep mijn hart to fel,
En 'k zei der her vaarwel .
Een' enklen zielzucht wilde ik op de snaar nog stemmen,
Een' zielzucht our de prang des boezems wat to ontklemmen ;
De toon brak treurig los als 't afscheid van een' zoon,
En heilrijk was die toon .
Ja, heilrijk was die toon ; want op den wind gedragen,
Werd hij van u gehoord, en kon hij u behagen .
Ik zag, dat in de ziel, die 'k op uw trekken las,
lets van mijns Vaders was .
En sinds ik ondervond, dat in uw vaderharte
Een schat van balsem ligt voor kinderlijke smarte,
Heb ik me aan u geklemd, gelijk, als 't noodweer wart,
De drenkling aan den mast .
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En sinds ik in den kring van al uw kroost gezeten,
U met denzelfden naam as al uw kroost mag heeten ;
En sinds ik in dien kring een bron van liefde vond,
Genas mijn hartewond .
En sinds ik heb beproefd, dat ook in 't rijk der kunsten
De weg is tot uw ziel, het middel tot uw gunsten ;
Dat u 't gevoel bekoort in zangen uitgespat,
i3eb ik de her hervat .
Ik heb de her hervat, om weer, in eigen toners,
De deugd to aanbidden en het misdrijf fel to hoonen ;
Om, waar mijn oog het spoor van goed of kwaad mocht zien,
Mijn hulde of smaad to biers .
Daar dwaalde ik Tangs het veld, en 'k zag den grond beladen
Met teekens van 't bedrijf van vroeger euveldaden,
En 'k juichte, dat een licht op onzen leeftijd blonk,
Waar barbarij voor zonk .
Doch verontwaardiging, in mijne ziel ontsteken,
Wilde over 't oud geweld in gloende woorden spreken,
En 'k stemde een lied ter schets van een' gevloekten tijd .
U zij dit lied gewijd!
I.
SIEGFRIED .
CLARA!

zijn de sleutelbossen

Van het burgslot hier gebracht ?
Ik vertrouw die aan geen wacht .
0! 't zijn tijden van verwoesting,
En 't zal stormen dezen nacht! "
't Duister van een' winteravond
Ring reeds mistig over de aard',
Toen graaf SIEuFRIED,~ grijs van baard,
Binnen trad met deze woorden,
En zich wendde tot den haard ;
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Tot den haard van een der zalen
In zijn breed gewelfd kasteel,
Dat, met valbrug en rondeel,
Prijkte in Zomergems waranden
Als een lommerrijk prieel .
Nog geen lamp- of washout gloorde ;
Slechts een smeulend mutserdvuur,
Vlammen schietend kort van duur,
Blikkerde, uit de breede haardstee,
Sours als weerlicht op den muur.

En graaf SIEGEIUEDS lange schaduw,
Die bij elke vlam ontstond,
Danste dan de muren road ;
Daar hij met gevouwen armen,
In het vuur to blikken stood .

Ja, 't zal dew nacht nog stormen, "
Voer hij in die houding voort ;
" 'k Heb een vreemd geruisch gehoord,
En ik weet niet, welk een rifling
Mij door al de leden boort !
" Maar wat zit gij daar zoo eenzaam,
En het vensterraam zoo dicht,
CLARA ! zonder vuur of licht ?

En waartoe die zwarte sluier,
Die u hangt voor 't aangezicht ?

" Treurt gij weder our uw Moeder?
Och, haar loopbaan was volbracht !
Zie! 't is dezen zelfden nacht
Twintig jaar, rinds ik haar loste
Uit haars ouden Vaders macht !
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" O ! dap waren

't andre tijden !

Wel werd sours een maagd geschaakt ;
Maar aan de eer werd nooit verzaakt ;
't Ging op ridderlijke wijze,
En de vree was dra gemaakt.
" Toen ik op mijn roe haar voerde,
Was 't in heldren maneglans,
En haar Vader, uit zijn traps,
Kon van ver haar kleed zien waaien
Nevens mij en mijne lane !
" En des morgens na mijn waagstuk
Ging ik tot den Vader heen,
En 'k verwon hem door gebeen .
Slechts op mijne vraag naar bruidschat
Was en bleef zijn antwoord : ' Neen ! '
" Echter, ziet gij, lieve OLARA!
Dat gij daarom niet to min
Schatrijk zijt ale eon vorstin,
En dat u de streek mag zeegnen
Als eon weldoende engelin . "
Bij die woorden zweefde eon glimlach
Op graaf SIEGrRIEDS ruw gezicht ;
Doch, zijn degen opgelicht,
held hij schielijk naar het venster
't has ontvlammend oog gericht .

" Ja, 't zal dezen nacht noch stormen !
'k hil en huiver keer op keer ;
Zeg, wat hoorde ik daar alweer,
Evenals 't getoon eens horens
Wedergalmen heinde en veer!
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" 0! 't zijn tijden van verwoesting !
Niets is veilig op het land,
Sinds die vlek van d'adelstand,
Sinds die aartsschelm,

KOEN VAN RAAPSBURG,

Dag en nacht zijn strikken spant .

" Daar hij under 's Ruwaards benden
Voor den eersten waaghals gaat,
En de Franschman al eens slaat,
Is hem alles, meent hij, geoorloofd
Op al wat hem tegenstaat.

Daar hij, hoog en fier van houding,
Blank van huid en zwart van baard,
Weet to steigren op zijn paard,
Is hij, denkt hij, de eerste jonkvrouw
Van het gansche Vlaandren waard!

" Durst hij niet, de trotsch vermeetle
Daar gij zat aan mijne zij,
Bij het laatst tornooispel, mij
Naar uw hand, o

CLARA !

vragen P

Naar eene edelvrouw al s gij ?
"

stil en onbeweeglijk
Blijft gij als een beeld van steep!
CLARA !

Ik eerbiedig uw geween ;
Maar wat blikkert daar als ijzer
Dwars door uwen sluier heen ? "

SIEGFRIED

stapte tot den sluier,

En bleef dicht er voren staan ;
Doch hij roerde dien niet aan ;
Want hij vreesde zijne dochter,
Als zij wegsmolt in getraan,
10

En hij sprak : " Ja, zoo verwaten
Is die basterd, en zoo stout
Dat hij op uw hart vertrouwt,
Als hadt ge ooit, bij schaarsche ontmoeting,
Zonder blozen hem beschouwd !

" Ziet gij, kind ! deer forsch gespierde,
Dees mijne onbevlekte hand,
Slechts aan God en Vorst verpand?
Eer ze uw hand legt in de zijne,
Eel der ploegt zij 't akkerland !

" Ziet gij, kind, dit gouden zegel,
Vlaandrens leeuw op blauwen grond,
Mij door 's Vorsten guest gejond ?
Eerder drukte ik 't in mijn hersnen
Dan op zulk een echtverbond !

" Ziet gij, jonkvrouw, " - (en hij bong nu
't Hoofd den sluier zeer nabij ),
" Dezen kop? floor, eer zal hij
Voor diens booswichts voeten liggen,
Eer dan gij aan zijne . . . . Ai m.ij l . . . "

II .

KOENRAAD .

Wat? wat schort er aan graaf SIEGFRIED,
Pat hij gilt gelijk verstikt?
Valt beroerdheid op hem neder,
Dat zijn oog zoo aaklig blikt?
Vliegt zijn dochter hem in de armen,
Die dus plotsling hero verschrikt?
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Neen! geene onverwaehte krankheid
Heeft op eens zijn bloed gestremd ;
Neen, zijn dochter

o zijn dochter,

Is thans tot geen scherts gestemd ;
Neen, maar ziet gij d'ijzren handschoen,
Die zijn' trotschen nek omklemt?

Ziet gij daar die vlammende oogen
En dat forsche mansgestalt',
Waar graaf SIEGFRIED onder bukt, en
Als een blok terneder valt?
Hoort gij 't scherp getoon diens horens,
Die door 't mime burgslot schalt?

Jonker KOENRAADS ijzren handschoen,
Jonker KOENRAADS hoog gestalt'
Is 't, waaronder de oude

SIEGFRIED

Als een blok terneder valt ;
Jonker KoENRAADS zilvren horen
Is het, die door 't burgslot schalt !

Ja, de sluier vloog aan flarden,
Die hem dekte, daar hij zat,
En zijn hand had, als een springslot,
SIEGFRIED bij de keel gevat,

Eer die 't woord had uitgesproken,
Pat hij op de lipp en had !

En nu stood hij daar in 't panser,
Gansch door ijzer als omschorst ;
En hij drukte, fier en dreigend,
Eenen voet op 's graven borst,
Eu hij zag op d'overraste
Als een zegepralend vorst!
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0 ! 't was wreed hem aan to schouwen ;
Want aan trekken, teeder schier,
Huwde de eedle jonge ridder
D'echten mannelijken zwier ;
En nu zweefde op deze trekken
Eene ziel van vlam en vier!

Jonker

KoENRAAD

was van inborst

Tevens wreed en zacht en road ;
Zacht, wanneer hij aan zijn wenschen
Niemand wederstrevig vond ;
Gruwlijk wreed, wanneer het minste
Aan zijn' stalen wil weerstond .

0 ! 't was aaklig hem to aanschouwen
In deez' vreeselijken stand

Met den graafs ontwrongen degen
En zijn zegel in de hand,
Aaklig ale de Held, die 't speerhout
In den oopnen draakmuil plant !

Ha! hardnekkige ! al to lang is 't
Dat ik dijnen hoop verkrop ; "
(Dus snauwt

KOENBAAD

hem in de ooren,)

Spreek, wat geeft gij liefst thane op,
Uw door mij aanbeden dochter,
Of dijn' hatelijken kop ?

" Spreek! (terwijl mijn trouwe lijf knecht
Met de jonkvrouw henenrent),
Hangt gij d'afdruk van dit zegel
Aan dit kostlijk perkament ?
Zweert gij op dit heilig Kruisbeeld,
Dat gij mij ale zoon erkent ?
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" Zweert gij op dit heilig Kruisbeeld? . . .
SIEGFRIED wrong zich in het road,

Grijpende in de snee zijns degens,
Dien hij bong tot op den grond ;
Doodlijk wit was heel zijn aanzicht,
Wit als 't Schulm op zijnen mood.

" Zweert gij, eer mijn manschap nadert,
Eer het licht u wordt ontroofd? -floor! men komt, de vouten daavren, .. "
SIEGFRIED wendde nog eens

't hoofd,

En zijn borst maakte een geluid, als
Werd er 't levee in gedoofd .

En nu sleepte wreede KoENRAAD
Bij het hoofd hem uit de zaal.
Maar wat bracht hij zijnen vijand,
En wat was diens laatst onthaal?
Loosde hij zijn jongste zuchten
Onder KoENRAADS moordend staal?

Ach, dit kan geen stervling weten ;
Want in 't oude, sterke slot
Zijn er diepe wenteltrappen,
Is er menig donkey kot ;
En wat ooit aldaar gebeurd is
Weet alleen de groote God !

Luttel stonden nadat KoENRAAD
Met den ouden graaf verdween,
Kwamen vier vermomde knechten
In de breede zaal bijeen,
Alwaar weinig stonden later
De eedle jonker zelf verscheen .
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Hel en vreeslijk was de vlamme,
Die zijn oog in 't duister schoot,
Toen hij sprak tot zijn vertrouwden
" Is 't volvoerd wat ik gebood ? .
Eedle ridder! ' was het antwoord,
"t Slot is u, en alles dood ! '
" Alles, ja! " sprak een der mannen ;
" Doch terwijl ik straks u zocht,
Hoorde ik even daar lets ramlen
Als een keten, zoo mij docht ;
Ja, het scheen me, als hoorde ik huilen
In eene onderaardsche krocht . "
` Gij hebt niets gehoord,' riep KO]NRAAD,
Niets dan 't huilen van den hood !
Hoort ! van al wat hier gebeurde
Vall' geen woord u uit den mood !
Wie van u dit mocht vergeten,
Leefde zijnen laatsten stood ! '

CLARRA .
Hoe schittert, in den lentemorgen,
De lelie in haar' sneeuwen dos !
Maar, ach! daar rijst een buldrend weder,
En 's avonds ligt zij kwijnend neder,
Ontkleurd en van haar' stengel los !
Zoo schijnt zij een geknakte bloeme,
Zij die daar in den leunstoel ligt ;
Nog flux zoo frisch en schoon en bloeiend,
Nog flus de wang van rozen gloeiend,
En thans de doodwade op 't gezicht !

151 Het hoofd valt, slingrend, rugwaarts over,
En stort de blonde haarvlecht neer.
De handen zijgen onbewogen,
Verglaasd staan de ongesloten oogen,
En, ach ! haar boezem schokt zoo zeer

`' Hou still . . . last zoo dit paard niet hollen . . .
Mij draait het hoofd van zoo'n' galop !
0 VaderL . o ! laat hem het leven .,.
Want liefde alleen . .. maar 'k zie u beven . . .
Ach! alles draait en danst. . . hou op! . . . "
Pus roept en raaskalt zij bij poozen,
Tot eindlijk al heur kracht bezwijkt,
En dat de slaap, de troost der droeven,
Die balsems voor het hart behoeven,
Zijn vingren op hare oogleen strijkt .
Zij slaapt. En eene in 't zwart gehulde,
Een bleeke maagd zit aan haar' voet,

Die nit een boek met gouden sloten,
En bij een lamp uit good gegoten,
Haar bee ten hemel stijgen doet .

En reeds zat ook die maagd to sluimren,
Reeds schoot de lamp een bleeker vlam,
Wanneer, gelijk een geest verschenen,
En zachtjes stappende op de teenen,
Een jongling tot den leunstoel kwam .
Wat was hij schoon van lees

en trekken!

Wat blonk zijn kleed van pracht en weeld' !
Hij hield de mots met zwarte pluimen
Eerbiedig onder beide duimen,
Als stood hij voor een heilig beeld,
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Hij bong zich tot de slapende over,
En kuste 't voorhoofd haar zoo teer.
Dees kus verrukte en schokte tevens :
Hij bracht de bron van 't leed des levens,
De zelfbewustheid in haar weer.
De jongling knielde aan hare zijde,
En zij, ontwakende in gezucht,
Sloeg om zijn' hall haar bevende armen

• 0 Moeder Gods! wil ons beschermen!
Gij, KoENRAAD ! hier?

Ach ! spoed u ! vlucht!

` Ja, CLARA ! hier aan uwe voeten ;
Maar, ' sprak hij, ` niet van hier gevlucht !
flier in de stall der ARTEVELDEN,
Met wien we aan vorsten wetten stelden,
Is niets wat onze liefde ducht ! '
" 0 hemel! in zijn winterwoning!
Spreek op, toch niemand is gesneefd ? . . . "

• De manners vielen op elkanderen,
En sneefden de eene door den anderen ;
Maar 'k zweer, de graaf uw Vader leeft.

• Hij leeft, dock was in woede ontstoken.
Het schuim brak, wit, hem uit den mond,
Met eenen vloek op al zijn magen,
Terwijl, door hooger hand geslagen,
Hij machtloos neerzonk op den grond .
' 1k heb hem aan de wilde woede
Van mijne knechten losgerukt .
Op morgen keer ik tot hem weder :
Licht dat ik zijnen trots verneder,
Zoo nog eer~ poging mij gelukt ! '

153 -" 0 ja ! " riep

CLARA, "

keen, keer weder ;

Maar last, o last mij met u gaan !
Opdat ik zijne knieen kusse,
Opdat ik zijnen wrevel susse,
Zijn hart vermurw' door mijn getraan!
" Den hemel roep ik tot getuige,
Dat ik geen trouw u heb beloofd,

o

KOENRAAD !

dan op uw verklaren,

Mijn' Vader van geweld to sparen,
Geen haar to krenken van zijn hoofd!

" Gij weet niet, wat gij mij doet lijden
Ik voel het, wat gij deedt is slecht ;
Doch liever duizendmaal to sterven,
En liever,

KoENRAAD !

u to derven

Dan Vaders zegen op mijn' echt !
" Vergeving! o vergeving, Vader!
Voor 't kind, dat u vergrammen dorst,
Voor 't kind, dat laf u dorst ontvluchten l . . .
Haar stem, verdoofd door diepe zuchten,
Smoorde in de golving van haar borst,
` 0 dierbre

CLARA ! '

sprak de jonker,

Al wat gedaan is, is gedaan !
En zie, vergun mij slechts drie dagen,
En 'k doe uw hart geraster slagen
'k Breng u des graven jawoord aan! '
Met deze tooverende woorden
Kwam haar een weinig kalmte weer .
Zij was wel steeds nog droef en treurend ;
Maar 't was niet meer zoo hartverscheurend :
Haar weedom was geen wanhoop meer .
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En 's avonds van den eersteu dage
Kwam KOENRAAD tot zijn mingenoot,
En sprak : " lk vond den graaf to bedde,
Doch twijfel niet, of men hem redde,
Bij nam het voedsel, dat ik bood . "

En 's avonds van den tweeden dage
" Thans kom ik hoop en vrees u bin ;
De graaf is, ja, in nood van sterven ;
Taar 'k mocht van hem reeds 't woord verwerven,
Dat morgen gij in schrift zult zien. "

En 's avonds van den derden dage
Ach, liefste ! aan alle blijdschap paart
Een droefheid zich in 't menschlijk leven :
Ziehier wat mij de graaf wou geven ;
Maar, ach! de graaf rust onder de aard' !

Nu reikte hij aan de eedle jonkvrouw
Een geel en blinkend perkament,
Waarop ze, in 't roode was gedreven
En rijk op zijden lint gesteven,
Heurs Vaders zegel gaaf erkent .
En bij dit zien en bij dit hooren
Valt 't meisje in 's jonglings armen om,
Alsof, van lucht en licht verstoken,
Ze op eenmaal de oogen had geloken,
Zoo machteloos, zoo bleek, zoo stom!

Geen wonder, want deer sterke oritroering
Was plettrend voor een vrouweziel :
't Was al de vreugd van 't minnend harte,
En al de foltring van de smarte,
Die tevens op haar' boezem viel!
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Zij had de zeegning harer liefde
Gezien op 't perkamenten blad ;
Maar met dien zegen kwam to gader
De laatste zielzucht van een' Vader,
Dien zij zoo zeer beleedigd had .
Nu liet haar

aan haar droefheid,

KOENRAAD

Die, dacht hij, 's nachts bedaren zou ;
Doch toen hij 's morgens haar kwam groeten .
Was niemand in 't vertrek to ontmoeten
Geen spoor van maagd of edelvrouw !
En 't was nu vreeslijk om beschouwen,
Hoe hem het haar to berge steeg !
Hoe hij verbleekte en onbewogen
De wimpers stonden van zijne oogen,
En hoe verschriklijk dat hij zweeg!
In 't einde ontsluiten zich zijn lippen :
" Ontrouwe, " zegt hij,

die mij vliedt !

0 ! hebt gij, meent ge . een wijk verkoren,

Waar u mijn oog niet op zal sporen,
0! dan kept gij nog

KoENRaAD

niet!

" Onnoosle! 't is to last berouwen!
flier vindt ge u, eer een maand, weerom ;
Dat zweer ik, ja, bij de arch der dooden,
Al waart gij in de hel gevloden,
Al waart gij in een heiligdom ! "
IV .
HET KLOOSTER .
A

KEMPIS !

of wie gij ook wezen mocht,

Die 't schoonste boek aan de aarde hebt gegeven,
Dat ooit door menschenhanden is geschreveli
(Van elders is de heilge Schiift gebrocht ;)

Wat zacht genot stroomt van uw zuivre bladen,
Waarin de refine ziel volop kan baden!
Wie leerde u zulk een' toon? waar haaldet

gij

Dien hemelval van woorden en gedachten,
Zoo zoet als

neergevloeid uit englenschachten,

Die gansch de ziel vervolt met nielodij?
Waar hoordet gij dien palm van andre stranden?
In d'echo van uw ruime kloosterwanden
Het klooster, ja, is als een heilig strand,
Een wijkplaats voor de wereld en haar stormen,
Die meenge levenshulk in wrak hervormen,
Eer zij in 't oord van haar bestemming landt ; -Een schuilhoek, waar geen dolle driften oaken,
Waar Godes englen op de harten waken .
Gezegend dan, die 't onberouwd vaarwel
Aan 't levee zegt in d'uchtend van het levee !
Gezegend, die, door hoogren week gedreven,
Den hemel vindt in eene kloostercel,
Den hemel vindt in krankheid to behelpen,
In deugd to voeden, in getraan to stelpen !
M.aar wee, en driemaal wee den onverlaat,
Voor wien zoo 'n heiligdom niet is geheiligd,
Voor wien zelfs daar geene onschuld is beveiligd,
Voor wie er boosheid pleegt en loos vefraad.
Laat God een wiji hem zijne straffe derven,
Hij zal voorzeker op geen rustbed sterven .
Nadat de storm nu CRARA nedersloeg,
Was zij verplet tot zulk eon wijk gevloden,
En haar werd heul en troost aldaar geboden .
Zij stortte tranen van den morgen vroeg,
En as de metten in den nacht begonnen,
Steep nog haar weeklacht bij 't gezang der nonnen .
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Dus gingen dagen en dus weken om ;
Een voile maand was dus bijna vervlogen,
En CLARA kwijnde zienlijk voor elks oogen :
Zij kreet hare oogen blind, haar' gorgel stow,
Een plant gelijk, die langzaam kleur en vormen
Verliest, door 't knagen van geheime wormen .

En de eerbiedwaardige overste van 't sticht,
De Moeder, gansch onrustig en verlegen,
Zag in dit ongewone misbaarplegen
Een raadsel, door geen gissing opgelicht ;
Zij wenschte, vooraleer iets to onderwinden,
Den raad eens wijzen, heilgen mans to vinden .

Weiras bond zich daartoe gelegenheid
$erstavond kwam, wanneer de outschoeide vaders,
In biecht- en predikstoel als zielenraders,
Ten klooster met verrukking zijn verbeid ;
En flu verscheen er een, zoo uitverkoren
Van aangezicht als nooit verscheen to voren .

Zijn hoog gestalt' had niets, dat wereldsch scheen,
Maar droeg het merk van vasten en gebeden ;
Een bruine mantel dekte ziine leden,
Een grove koord omgordde deze leen .
Geen haarlok hield zijn breede kruin verholen ;
Zijn voeten droegen niets dan harde zolen .

De vader was niet jong, hij was niet oud ;
Zijn woord was schaarsch, maar streng en onbewimpeld,
En echter scheen zijn voorhoofd diep gerimpeld,
En hing op zijne borst de baard vergrauwd .
Wanneer zijn vingren 't heilig teeken maakten,
Was 't of zijn neergeslagen oogen blaakt en .

't Was duister, toen hij aanklopte aan de poort,
Waar hij met needrig' eerbied werd ontvangen :
De Moeder liet om zijn bezoek verlangen,
Wen zij, verheugd, zijne aankomst had gehoord.
Hij loam, en zegende de neergeknielde,
Wie zijn gelaat met diep ontzag bezielde .

`' 0 Vader! gij komt zeer ter goeder stond ;
Uw' raad heb ik thane noodiger dan 't levee .
Aanhoor 't verhaal, dat ik u trouw zal geven,
En last mijn' plicht mij leeren uit uw' mond .
't Is flu omtrent een voile maand geleden,
Dat ik reeds laat weed om gehoor gebeden .

" Het was een jonge waged, zoo ontsteld,
Zoo rood beschreid, zoo afgemat van krachten,
Dat zij verdoolde in woorden en gedachten .
Haar Vader leed om haar, zoo 't scheen, geweld
En stierf. Zij bad om in ons heilige orden
Door mij ale nieuwelinge aanvaard to worden .

" Zij is, ik twijfel niet, van hoogen rang
Haar kleeding en haar goud en haar juweelen
Verkondden zulks, al wou zij het verhelen .
Sinds schreit en zucht zij dag en nachten lang,
En al die haar genaken uit ons midden,
Die smeekt ze om voor haar' Vader toch to bidden .

" Zij wil om haren Vader apes doen,
Wat ooit op aarde boetelingen deden,
En lijden al wat boetelingen leden ;
Zij wil zich slechts met brood en tranen voen ;
Zij wil, in 't kort, tot apes zich verbinden,
0 m eens hierna hem weer to mogen vinden .
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" 'k Vroeg toen vergeefs,

hoe deer

haar Vader hiet .

Ik dacht, de tijd zou zulk een smart verwinnen,
En dan. ., maar, ach ! thane moet men jets verzinnen ;
Want ook de tijd werkt op haar wanhoop niet .
0 vader ! help mijn kommernis verlichten,
Wat zal men met de ellendige vcrrichten? "

Eerwaarde! ' sprak de vader, ` wie dan God
Straft reeds alhier beneen de snoode zonden ?
En wie dan Hij kan 't menschlijk hart doorgronden ?
Voorzeker schuilt jets kwaads in zulk een lot .
't Woord " Vader " lag alleen dan op haar lippen !
En hoordet gij geen' naam haar ooit ontglippen ? ' --

" De zustren meldden mij, dat ze in haar' droom
Den naam van KoENRnAD eens, . . " - `Hon op ! straks vader,'
Sprak zeer gezwind en half ontroerd de vader ;
Doch niets verried in hem den minsten schroom
` Gij ziet . . . Maar eer ik mijn gedachte ontvouwe,
Is 't noodig dat ik 't voorwerp zelf beschouwe, '

Twee van de zustren leidden CLARA

voort,

Haar' leunstoel plaatsend voor des vaders voeten,
Die sprak : " Mijn dochter, om uw smarten to verzoeten ., .
Maar ale die stem door 't meisje werd gehoord,
Was straks haar oog gevest in 's vaders oogen,
En was de roep : " O KOENBAAD! " haar ontvlogen.

En zij bezweek . Beroofd van alle kracht,
Viel ze op den grond in harde zenuwschokken.
Gij hoort het, " sprak de vader onverschrokken,
" De ellendige is reeds in des boozen macht !
Die naam is niet de naam van Karen Vader :
Bidt voor 't bezeten schepsel altegader ! "
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Hij maakte een kruis, en alien deden due .
Welaan! deer plaats gereinigd ! -- Werpt een deken
Op haar, en last me alleen. "

De zustren weken

Al bevend, tot der dood verschrikt, en flus
Daarna vernamen ze eea gerucht ter straten
Een davrend rijtuig had de poort verlaten .

De stille zielevree kwam na dien stood
In 't klooster weer, nog kalmer en geruster ;
Doch lang nadien, ging nimmer eene zuster
Ter plaats, waar CLARA neerviel op den grond,
Of haastte zich vandaar met rassche schrede,
En sprak voor de arme zondares een bede .

V.

DE BRIJILOFT .

Snelt, wakkere landjeugd! naar Zomergem henen,
Men siert er de huizen met mei en festoen .
Komt, maagden en knapen! de dag is verschenen,
De lucht is zoo blauw, en het gras is zoo groen !

Ziet gij daar die logge muren
Met de breede gracht er voor,
En die hachlijke rondeelen
Met die smalle spleten door?

Ziet gij daar die blauwe daken,
Waarop drie paar torens waken?
't Is oud Schouwburg, sterk en schoon,
Vroeger 't hof der Tempelheeren,
En flu laatst graaf SiEOFRTLDS woon .
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Komt, vlijtige landjeugd! vandaag niet gesponnen,
Vandaag niet geweven, last wiel en getouw !
Komt, maagden en knapen ! de dag is begonnen,
Het gras is zoo groen, en de lucht is zoo blauw !

En, daar dieper in de wouden,
Ziet gij daar dat ander slot
Uit zijn breede waatren rijzen,
Als een sterk omschanste grot ?
Midden zijn driedubble grachten
Hoeft het wapentuig noch wachten,
Hoe 't geweld er rond moog' woen :
't Is het zomerhof van RAAPSBURG,
En de heer heet Jonker KOEN.

Hoort, zangrige landjeugd'. de vogelen kweelen ;
Zij groeten den Mei en de rijzende zon .
Zingt, maagden en knapen ! in bosch en prieelen,
Bij suizende koeltjes en murmlende bron .

Ziet, daar stijgt de fiere jonker
Op zijn hagelblanke ros,
Midden in zijn feestgenooden,
Alle in glinsterenden dos .
Ja, hij liet de forsche leden
Met fluweel en goud bekleeden,
't Hoofd met eenen vederbos .
Ziet, zij rennen al to zamen
Op 't naburig Schouwburg los .

0 blozende landjeugd ! op stengel en blaaren
Biedt al hot gebloemte u zijn' geur en zijn' gloed .
IJIt, maagden en knapen! om bloemen to gaaren,
Zoo jeugdig en frisch as uw jeugdig gemoed!
1t

-- 162 -En op Schouwburg zit de jonkvrouw
(Eenig kind uit

SIEGFRIEDS

bloed,

Die zoo schielijk is verdwenen,)
Midden in den juffrenstoet,
Die haar kleedi in zijde en kanten,
En haar siert met diamanten,
Als een vorstelijke braid .
Ach! hoe komt op zulk een hulsel
Hare bleekheid aaklig uit !

Vleeht, bloeiende laudjeugd! uw bloemen tot kransen,
En strooit ze op den vloer der kapel van hot slot ;
En ear gij op 't mollige grasplein gaat dansen,
Buigt eerst dear uw knieen eerbiedig voor God .

Een kapel in 't graaflijk burgslot
Glanst van licht en kostbaarheid .
Ziet, de jonker en de jonkvrouw
Worden beide er in geleid.
Ziet, hij voert ze ten altare ;
Ziet, zijn hand omvat de hare ;
Ziet . . . maar walk eon hol geklag
Rijst van onder de aard' near boven ?
Huilt de waehthond dus bij dag ?

Is de edele roos koningin van de bloemen,
Hear waardigste troop is de borst eener braid ;
Kiest, maagdcn! de schoonste, waarop gij kunt roemen,
Kiest de eelste voor

CLARA

VAN

ZOMERGEM

uit

Beider harten zijn vereenigd
Beide keeren in de zeal,
Wear hun 't puik van Vlaandrens adel,
In de rijkste kleederpraal,
Die de weelde ooit kon bedenken,
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Wenschen aanbiedt en geschenken.
A11es

schertst en stoeit om 't meest :

Slechts de bruigom schijnt verlegen ;
Want de bruid blijft als ontgeest .

Heft, maagden en knapen (peen wacht zal u storen) !
Komt, heft op bet voorhof uw veldzangen aan,
En does uwe stemmen, in talrijke koren,
Aan 't jeugdige paar uwe wenschen verstaan!

Dan, de disch words aangekondigd,
En voor 't kostlijk feestbanket
Words, rondom de zware tafel,
Zeder naar zijn' rang genet .
Naar oudvaderlijke zede
Zegt men voor den disch een bede,
En dien stood is alles stil . . .
Maar, daar built alweer de wachthond,
Of vanwaar dat hol gegil ?

Gij, knapen ! suit 's bruidegoms gaven vermelden,
Van leest en van trekken zoo zwierig en groot !
Hij is van 't geslachte van Vlaandrens helden,
Die voeren voor zinspreuk : de zege of de dood!

Waarom gaat de bruigom henen ?
Waarom keert hij kort nadien?
" Hij zal, " spreekt hij, " niet meer huilen .
'k Heb zijn krocht van brood voorzien .
'k Had Binds dagen hem vergeten,
En hij beefs op de ijzren keten
Zijne tanden bot geschaard .
Doch waartoe daaraan to denken,
Is een bond ooze aandacht waard ? "

-- 164 ~Gij, maagden ! uw zang zal de deugden bekronen
Der edele braid, zoo aanminnig van geest ;
Zij is van de schoonste van Vlaanderens schooners,
Maar schooner van hart en van ziel den van leest .
Na wordt weer geschertst, gezongen
En gejuicht met vollen mood ;
Nu gaat vreugde en boert aan tafel
Met de voile glazen road ;
En de heeren worden koozend,
En de juffers worden blozend ;
En van alles wordt gehoord,
En van alles wordt gehandeld
Van graaf

't Gaat wel !

SIEGFRIED

slechts geen woord.

Wen de schaduw zich breeder gaat spreien,

Wen frischheid en koelte de lanen doorstroomt,
Dear hoort men den doedel en schelle schalmeien,
Die lokken de jeugd onder 't lomrig geboomt' .

Eindlijk valt flu de avond neder,
En bet zilverlicht der mean
Lokt bet j eugdig pear near buiten,
In de dichte lindenlaan .
Diepe stilt' heerscht om hen henen,
En de braid beret los in weenen :
" 't Is of bier iets aakligs schuilt, "
Zegt zij,

KOENBAADS

arm omvattend,

" Hoort gij, hoe die bond weer built?

En maagden en knapen, in zwierige kringen,
Verlaten de dreven op zachter geluid
En nu hoort men slechts in de verte nog zingers,
En nu sterven toners en stemmen ook uit .

165 -0 die bloedhond ! " antwoordt KOENRAAD,
Die u zoo veel schrikkens baart'.
'k Zal zijn krocht nog dieper delven,
'k Zal hem metslen onder de aard' .
'k Zweer, zoo lang hij nog zal leven,
Zal hij geen geluid meer geven,
Dat ooit klimmen zal tot ons !
Kom, geliefde ! last me a troosten,
Kom, ons wacht het zachte dons .. . "
En flu heerscht de stilte en de nacht over de aarde ;
Geen blaadje, dat ritselt, geen windje, dat zucht ;
De nachtegaal slechts stemt zijn lied in den gaarde,
En stort melodie in de geurige lucht .

IV.
DE ONTDEKKING.
't Is treurig in hot nest to schouwen,
Waaruit de tortel is gevlucht,
Die, van hear wederpaar gescheiden,
Dear op den dorren boomtak zucht ;
't Is treurig, wen twee jonge rozen
To zamen op een' stengel blozen,
To zien, als de eene is afgerukt,
Hoe de andre zich al kwijnend bukt .
En treurig is 't, in Schouwburgs muren,
To zien hoe SIEGRIEDS spruit, bedroefd,
In eenzaamheid hot hoofd last hangen,
Gelijk eon plant, die lucht beheeft.
En waarom brengt dus de edelvrouwe
Hear dagen door in druk en rouwe?
Waarom? Ach! zie, zij bleef alleen :
De ridder hear gemaal ging heen .
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Waarom list hij zijn gads in pijn?
0 ! west gij niet, dat Frankrijks benders
Alweer op Vlaandrens bodem zijn ?
Voor hunne woede is niets beveiligd,
Voor hunne wrack is niets geheiligd ;
In vlammen vliegt de schrik hen voor,
Vernieling merkt in bloed hun spoor .
En west gij niet, dat

ARTEVELDE,

De tweeds van dien grootschen naam,
In Itozebekes vruchtbre dalen
De Vlaamsche heirmacht brengt to zaam?
Hij list zijn forsche roepstem schallen,
En op die stem zijn duizendtallen
In 't ijzren harms opgestaan,
Om 't vreemd geweld to keer to gaan .
Ook op die stem heeft

KOEN VAN RAAPSBURG

Zijn strijdbre knechten saamgeschaard,
En hen voorzien van schild en slachtbijl,
Van bong en schicht en laps en zwaard .
Terwijl men hem den helmhoed haalde,
En 't witte ros ten optocht zaalde,
Is hij gekomen tot zijn ga,
En heeft gezegd ; " Geliefde, ik ga ! "
" 1k ga, waar 't Vaderland zijn zonen,
waar mij de roep der sere daagt ;
Ik ga, opdat van 't erf der Vaadren
Het vreemd gespuis word' weggevaagd ;
Opdat ons Vlaandren in de wereld
Met d'ouden eernaam blijv' bepereld!
Ik ga ! Gij ziet welhaast mij weer
Met roem en zege, of

nimmermeer !
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En wat zij om zijn' hals mocht hangers,
Gesmoord in overstelpt gevoel,
Hij kust in haast hear op de lippen
En legt haar in den leuningstoel .
En dan is hij to paard gestegen ;
Maar, als beducht en als verlegen,
Heeft hij, zich buigend tot een' knecht,
Hem stil en fluistrend iets gezegd .
Dock wat hij hem heeft aanbevolen,
Is een geheim, dat niemand kept ;
Alleen zag men zijne oogen dreigend
En gloeiend op den knecht gewend .
't Was nauw, dat enklen ietwat hoorden,
't Geen uitliep op dees luttel woorden
" Vooral zie toe, dat hij niet hail',
Of anders wacht u zely' de kuil ! "
En daarom is 't, om zulk een scheiding,
Dat de edelvrouw in tranen smelt ;
En daarom is 't, dat zij hare uren
Als lange droeve jaren telt ;
Dat zij thane treurt gelijk de tortel,
Die zucht op een' verdorden wortel ;
Dat zij verkwijnt en schiet haar' bloos,
Gelijk eene afgeplukte roos .
Ook 't jaargetijde is bleek en treurig,
(Eon beeld van haar ontsteld gemoed ;)
De najaarszon schijnt door de neevlen
Bijwijlen slechts en zonder gloed ;
De stormen en de regenvlagen
Verduisteren de korte dagen,
En in 't ontbladerd houtgewas
Heerscht slechts der raven raw gekras .
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Allengs is nu de dag gekomen,
Zoozeer door de edelvrouw geducht,
Waarop zij, pas een j aar geleden,
Haar' grijzen Vader is ontvlucht ;
Waarop zij, schuldig door haar liefde,
Het hart liens Vaders doodlijk griefde,
Waarna zij nooit hem wederzag ;
En wat gebeurt dien schrikbren lag?
Nog nauw' bij 't scheemren van den morgen
Wordt zij door sluimring wat gestreeld,
Of, JEzus ! in wat schrikgedaante
Vertoont de droom hears Vaders beeld !
Op vuil en vochtig stroo gezonken,
Aan ijzren ringers vastgeklonken,
Gansch uitgemergd tot op 't gebeent',
En 't oog verglaasd en uitgeweend !
En nauwlijks heeft zij 't dons verlaten,
Of zie, een lijf knecht biedt zich aan
Mevrouw ! " dus spreekt hij buiten adem,
't Is met het Vaderland gedaan !
Het bloed der dappre Vlaamsche helden
Doorstroomt bij Rozebeek de velden,
En onder Frankrijks moordend staal
Viel ook de ridder uw gemaah
En nauw hervindt zij weer de zinnen,
Wanneer een huisknecht komt en spreekt
Mevrouw ! ik wilde u liefst verzwijgen,
Wat mij zoolang reeds 't harte breekt

Voor zijn vertrek beval de ridder
Met woorden, waar ik nog van Bidder,
Mij een' gevangen aan, dien 'k vond
Gekerkerd in den diepen grond .
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Lag in zijn' sneeuwen baard vereend,
De keten rammelde our zijn lenders,
En klonk als op eeu dor gebeent' .
'k Heb nooit geleerd voor jets to vreezen ;
Maar 'k schrikte van zijn aaklig wezen .
'k Bracht daaglijks hem de kruik en 't brood ;
Maar 'k vond hem, ach! deez' morgen dood .
" 't Geluid, dat nit zijn borst sours welde,
Geleek Been menschenstemme meer ;
Doch eenmaal klonk de naam van CLARA, . .
Mevrouw! hoe schrikt gij toch zoo zeer !
Kom, dat ik u tot hem geleide !
Licht dat hij lang u reeds verbeidde,
Licht kwaamt gij liever niet to spa,. . ..
Kom, schenk thans tan zijn lijk gent ! "
En zij, als zinloos en verwilderd,
Zij vat haar' dienaar bij de hand,
En volgt hem fangs de diepe trappers,
Bij 't smokend licht van fakkelbrand .
Daar komt zij 't lijk al wanklend nader,
Een woord, een enkel woord slechts : " Vader ! "
Vliegt als een schreeuw haar uit den mood,
En koud en dood stort ze op den grond.
Hoe! was het dan de bron haars levees,
Die CLARA weervond onder de aard' ?
En was dan SiEGFRIED met gestorven,
Gelijk de jonker had verklaard?
Helaas ! dit kan Been stervling weten ;
Want wat zich 't misdrijf dorst vermeten
In 't donkey van een heerlijk slot,
Pit greet alleen de groote God !
ZOMERGEM, OOGSTMAAND 1840 .
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De Kapitein en zijne Moeder .
Mijn dierbre dochter ! als de bean
Ons morgen uit den sleep zal wekken,
Laat ons alras reisvaardig strap
Wij zullen ver, zeer verre gaan,
En 't regiment voorbij zien trekken .
" Zij keeren roemrijk uit den slag,
Sinds jaren afzijns ; en uw brooder,
Dien ik door 't lot me ontrukken zag,
Zal ons omhelzen, als hij plag,
En troosten zijn bedrukte Moeder. "
En 's morgens vroeg voor zonopstand,
Eer al 't gevogelt' nog was wakker,
Zoo gingen dear door heide en zand,
De ' Moeder aan hear dochters hand,
Twee schaamle vrouwen langs den akker .
Zij gingen urea, uren wijd,
De Moeder strain en traag van voeten,
De dochter hupplende aan hear zijd',
Doch beiden in de ziel verblijd
Met hoop, die alles ken verzoeten .
Zij kwamen eindlijk aan den voet
Eons heuvels, bij den weg gelegen.
Hot meisje kiom or op met spoed :
" Verheug u, Moeder! o schep mood :
'k Zie ginds eon stofwolk opgestegen . "
Zij draaide 't hoofd al luistrend om
" Mij dunkt, ik boor. . . of zijn 't de bijen,
Die domlen op de boekweiblom P -0 neon ! 't is 't romlen van de trom ;
Dear zijn ze ! Ons boil is to benijen
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" Mijn Moeder! is 't mij toegestaan,
1k wil zijn roer en ransel dragen,
Opdat hij vrij met u moog' gaan . "
Na dalen ze of tot op de baan,
Met harten, die van vreugde jagen .
Daar nadert op gemeten tred
Het regiment met trom en horen .
" Welaan, mijn kind ! thans wel gelet !
Laat ons, door angst noch vrees ontzet,
Met blikken door de rangers borers ! "
Dan ! ach zij trokken al voorbij,
En de eenige, dien zij niet zagen,
Van al wie wapens droeg, was hij !
De Moeder zeeg van smart ter zij',
En 't meisje moest de droeve schragen .
Maar, Moeder, zoo mijn oog niet mist . . .
Dat kruis van eer. .. die bloote degen,
Die ginds de rangers deelt en splitst .. .
De Kapitein. . . o God, hij is 't!
Rij ziet

erkent ons -- vliegt ons tegen !

En op der vrouwen schel geroep
Van " dierbre zoon ! " en " dierbre broeder !
Zijn duizend oogen nit den troep
Gevestigd op een schoone groep
De Kapitein en zijne Moeder !
7840 .
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Zeer treurige ballads
OP DE BELEGERING EN INNEMING VAN ALHAMA,
Door de stede van Grenade
Trok de Moorsche Koning voort,
Van de poort of van Elvira
Tot aan Bivarambla's poort .
Wee, wee mij, Alhama!

Brieven meldden hem Alhama's
Val in 's vijands overmacht :
In het vuur wierp hij de brieven,
En de bode werd geslacht .
Wee, wee mij, Alhama'

Van zijn' mail steeg hij to paarde
Door de straat van Zacatin
Stoof hij dan, gelijk een rukwind,
Snellend den Aihambra in
Wee, wee mij, Alhama!

Den Alhambra binnen stuivend,
Klonk zijn stem, en hij beval,
Dat men de trompet zou blasen
En de zilvren horens all' ;
Wee, wee mij, Alhama !

Dat men mee de krijgstrom roeren
En d'alarm zou slaan terstond,
Opdat al de Mooren 't hoorden
Van Grenade en in het road .
Wee, wee mij, Alhama !
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En de Mooren, die het hoorden,
Als den oorlogsgods geroep,
Vormden daadlijk een voor eenen,
Twee aan twee, een' dichten troep .
Wee, wee mij, Alhama !

Dan kwam een der oude Mooren,
En hij sprak dees woorden uit
" Waarom roept gij ons, o Koning !
Waarom al dat krijgsgeluid ? "
Wee, wee mij, Alhama !
Vrienden ! ach ! een droeve mare
Werd ons even aangebracht
Ons Alhama stortte neder,
Neder in der Christnen macht ! '
Wee, wee mij, Alhama !
En hier sprak een oude Alfaqui,
Met een' beard als sneeuw zoo wit
Dit hebt gij verdiend, o Koning !
Koning gij verdiendet dit ! "
Wee, wee mij, Alhama !
Laf hebt gij de Abencerrages
Omgebracht, Grenades bloem,
En verachtlijk 't puik bejegend
Van Cordovan ridderroem . "
Wee, wee mij, Alhama !
" En daarom verdient gij, Koning !
Dat een dabble straf u sla,
Dat uw rijk een einde nerve,
Pat Grenade, als gij, verge ! "
Wee, wee mij, Alhama !

174
" Die geen' eerbied heeft voor rechten,
Recht is 't, dat hem niemand spear' ;
Ja, Grenade ga verloren
En verloren gij met hear ! "
Wee, wee mij, Alhama !
Vuur vlamde in des konings oogen,
Toen de Alfaqui had gezegd ;
En als deze sprak van rechten,
Sprak ook die van wet en recht.
Wee, wee mij, ,Aihama !
' Daar 's geen recht, om zoo to spreken,
Tot zijns eignen Konings schand, ! '
Zegt de Koning van de Mooren,
Wen zijn oog van toren brandt .
Wee, wee mij, Alhama !
' Moor Alfaqui, Moor Alfaqui !
Gij, met uwen ruigen beard,
Blijft tot wrack van mij, uw' Koning,
Voor Alhama's val bewaard . '
Wee, wee mij, Alhama !

' Dat men u het hoofd afhouwe,
En het in d'Alhambra pleats',
Wear het u ter straffe hange,
En ten spiegel des soldaats ! '
Wee, wee mij, Alhama !

Kidders ahe en goede manners,
Die ik voor mijn makkers ken,
Meldt den Koning van Grenade,
Dat ik hem niets schuldig beg,"
Wee, wee mij, Alhama !

1'5 -" Dat Alhama is gevallen,
Ja, dat weegt mij op het hart ;
Maar verloor de Vorst zijn stede,
Andren leden grooter smart.
Wee, wee mij, Alhama !
" Vaders lieten er hue zonen,
Vrouwen lieten er haar mans ;
De een verloor zijn lievelingen,
De andre de eer, -- zijn rijkdom gansch .
Wee, wee mij, Alhama,
" 1k verioor mijn maagdlijk spruitje,
Dat de bloem was van de stad.
Honderd dobla's voor haar levee,
En ik had ze als nets geschat . "
Wee, wee mij, Alhama !
Toen de Alfaqui had gesproken,
Hieuwen zij het hoofd hem af,
En men plaatste 't in d'Alhambra,
Waar de Vorst bevel toe gaf,
Wee, wee mij, Alhama,
Mannen, kinderen en vrouwen
Weenden om zoo'n ongeval .
A1 de maagden van Grenade
Weenden om zoo'n ongeval .
Wee, wee mij, Alhama !
Door de vensters, in de straten,
Overal brak rouwklacht door ;
En de Vorst weende als een vrouwe
Om de stad die hij verloor .
Wee, wee mij, Alhama

JuLI 1841 .
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De gevangene van Chillon,
I.
Mijn haar is

grijs, maar niet van jaren,

Noch 't werd van git
In eenen nacht dus wit,
Als sours door plotseling vervaren .
Mijn 1een, gekromd schoon niet door last,
Zijn gansch in vuige rust vermast ;
Want lang was hun verblijf een kot,
En lang kende ik 't ellendig lot
Van die, voor wie de ruimte en lucht
Zijn afgeboomd : -- verboden vrucht .
't was our mijn' Vader, dat ik, vroeg
Met dood bedreigd, de klnisters droeg .
Die Vader werd in 't vuur geblaakt
Om stelsels, nooit door hem verzaakt ;
En our dezelfde reden vond
Zijn kroost een mooning in den grond .
Wij waren zeven - nu nog en ;
Als zij begonnen kwamen ze our :
Zes jong en een in ouderdom ;
Vervolgd, dock trotsch, en vast als steep .
Twee op het veld, en in den gloed
Vergoten voor 't geloof hun bloed,
En stierven als hun vader deed,
Den God ter eer, dien hij beleed.
Drie wierp men in een donkey kot ;
Ik

ben 't onzalig overschot .
II .

In Chillons kerkers, diep en naar,
Zijn zeven pijlers, oud en zwaar,
Zijn zeven pijlers, grauw en dicht,
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Beschenen door een treurig licht .
Een droeve zonnestraal, die door
De spleten heen zijn' weg verloor,
En die dap op den killers grond
Terneer viel, kruipt en beeft in 't road ;
En in elk' pijler is een ring,
En aan elk' ring hangt eeae keten
Pat ijzer is een kankrend ding!
Zijn tand heft in mijn vleesch gegeten,
Met groef op groef, die niet verdwijnt,
Zoolang dit nieuwe licht mij schij nt,
Pat pijnlijk in mijne oogen glimt,
Voar wie de tonne niet meer klimt
Sinds jaren . . . ach ! hunn' langen duur
Ben ik vergeten, na het uur,
Pat ik den laatsten sterven tag,
Daar 'k levend aan zijn zijde lag .

Men klonk ons ieder aan een' steep
Wij waren drie, - dock elk alleen.
Wij konden omen voet niet lichten,
Wij zagen nooit elkaars gezichten
Dan bij een' glimp, die ons bedroog
En vreemd maakte aan elkanders oog ;
En dus to gader -- dock verdoken,
De hand geketend, 't hart gebroken,
Was 't nog verzachting in ons lot,
Beroofd van lucht en aardsch genot,
Te luistren naar elkanders spraak,
En, onderling tot elks vermaak,
Wat hoop to voen door een verhaal
Of heldenzang in stoute taal .
Pooh ook die zangdrift hield niet vol :
Ons stemmen werden dof en hol,

12
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Als echo's nit de donkre woon.
Gesmoorde klank, - goon vrije toon
Aan ons to voren zoo gewoon !
't Is licht verbeelding, maar mij schoon
Zoo kionk er ooit van de onze goon .
IV .
Ik, de oudsto van de drie, verzon
Al wat was streelend voor de rest ;
En deed ik steeds daartoe mijn best,
Elk andre deed zooveel hij kon .
De jongste, -

dien mijn Vader minde,

Omdat mijn Moeders ziel hem in de
Klaar hemelsblauwe oogapplen stood,
Voor hem voelde ik mij diep gewond .
En waarlijk, 't moest mijn ziele roawen,
Zoo 'n' vogel in zulk nest to aanschouwen ;
Want eer hij daar gekluisterd lag,
0 ! was hij schoon gelijk den dag,
(Toen nog de dag was schoon voor mij,
Als voor jonge aadlaars, vlug en vrij,)
Een poolsdag, die steeds de aard' verlicht
Zoo bang zijn zomer nog niet zwicht,
Zijn slapelooze zomer, bron
Van glans en sneeuwtelg van de zoo!
En zoo, zoo was hij rein en schoon,
En uit zijn' aard aan vreugd gewoon,
Met tranen slechts voor andrer kwalen,
Dan stroomend als de book der dalen,
Tenzij hij 't bed kon hulpe biers,
Hetwelk hij gruwde op aard' to zien .
V.
Ook de andre was zoo rein van aard ;
Maar opgegroeid vo®r bans en zwaard,
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Gevormd om tegen de aard' to strijden ;
Die blijde in de eerste rangen viel',
Maar die geen kluisters ooit kon lijden .
Die ziel nu, onder 't keetnenklinken,
Zag ik in stilte nederzinken .
Zoo deed allengs de mijne ook licht ;
Toch dwong ik haar, om niet to treuren
En haar geliefden op to beuren . Der bergen kruin beklom hij stout,
Om hert en wolven na to jagen,
Een kolk was hem de kerkervout,
Geboeide voeten de ergst' der plagen!

VI.
Bij Chillons wal ligt Lemans lak,
En duizend voeten onder 't vlak
Des breeden vloeds, liet men weleer
Hot dieptemetend peillood peer
Van Chillons sneeuwwit breed gemuurt',
Dat, rondom heen, de zeegolf schuurt .
Hit steep en bron is char gewroeht
Een levend graf, een dabble krocht .
Beneden 't golvend oppervlak
Lag 't donkey hol, dac ons verstak .
Wij hoorden dag en nacht de wateren
Daarboven op de muren klateren ;
En 's winterdags heb ik gevoeld,
Hoe 't golfschuim door de tralie spoelt ;
Wanneer de storm hot zwerk doorwoelt ;
En dap heeft zelfs de rots gekraakt .
Haar kraken voelde ik, ongeraakt ;
Want ik kon lachen op den dood,
Die mij en heal on redding bond.
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VII .
Ik zei, mijn naaste broeder kwijnde,
Dear 't wee zijn zielskracht ondermijnde .
Hij hongerde, als van voedsel schuw ;
Niet dat hij 't slecht vond of to ruw
Want wij, met jagerskost gemeen,
Wij waxen met zoo'n spijs to vreen .
Alleen de melk der berggeit was
Verkeerd in water uit den plas .
Ons brood was 't geen m' in kerkren breekt,
Lange eeuwen met getraan doorweekt,
Sinds eerst de mensch zijn broedren vong,
En als gedierte in kluistren wrong.
Maar zulks was ons of hem geen smart,
En zulks verwoestte lijf noch hart.
Mijns broeders ziel was van dat snort,
Die een paleis niet had bekoord,
Wierd' dear de vrije lucht gesmoord,
Die ze op het steil gebergt' verwierf ;
Doch waarom 't niet gezegd P -- hij stierf !
Ik zag zijn hoofd ten boezem bukken,
En 'k mocht zijn veege hand niet drukken,
Hoezeer ik, als in toorn verhit,
Mijn boei wou scheuren door 't gebit
Hij stierf. - Men nam de boei hem af,
En doff hem dear een aaklig graf,
In de aard', wear hij den geest op gaf .
Ik bad hen, als een guest, zijn lijk
Te leggen in een eedler slijk,
Waarap de dag scheen : - dwaas verzin r
En toch kwam mij den 't denkbeeld in,
Dat, zelfs ontzield, in zulk een krocht
Zijn vrije borst nooit rusten mocht .
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'k Hadd' best mijne ijdle be

gespaard

Zij laehten koel ; -- in de e$en aard'
Daar legden zij, de wraakgezinden,
Een wezen, dat wij zoo beminden.
Zijn leege keten lag op 't graf,
Gedenkstuk van een' moord zoo laf!

VIII .
Maar hij, de bloem, de lieveling,
Aanbeden Binds hij 't licht ontving,
Zijn Moeders beeld in 't schoon gezicht
En zijner broedren troetelwicht ;
Zijns wreed gepijnden Vaders lust,
Mijn laatste zorg, voor wien gerust
1k 't leven rekte, om 't zijn' missehien
Min droef flu, en eens vrij to zien ;
Hij, die tot nog van hart en geest
Steeds vlug en vreugdig was geweest,
Hij ook was nu geraakt, en 'k zag
Zijn' blos versterven, dag bij dag.
0 God! het is een vreeslijk jet,
De menschelijke ziel, die vliedt,
In wat gedaante 't ook gesehied' !
1k zag ze weggerukt in bloed ;
Ik zag in opgezwollen gloed
Haar worstlen met den watervloed ;
Ik zag ze op 't zondig ziektebed
Daar akelige vrees ontzet ;
Maar dan was 't ijzing,

nu was 't feed,

Schoon traag en zeker, minder wreed .
Hij welkte en kwijnde, nicer en meer,
En dan zoo kalm, zoo stil en teer,
Zoo zacht vergaande, en droef alleen
Voor die hij naliet hier beneen ;
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Dan, midllerwijl, een wang, wier rood
Was als een spot voor graf en dood,
Wier bloc zoo lieflijk, flauw vervloog
Gelijk een smeltend' regenboog ;
Een oog, dat, als de maan bij nacht,
Den kerker sours in luister bracht ;
En nooit een morrend woord tot God,
Een zucht our zijn ontijdig lot ;
Alleen wat spraak van beetre tijden,
Alleen wat hoop tot mijn verblijden ;
Want ik, in rouw verstomd, verloor
In hem nu meer dan ooit to voor ;
En dan de zuchten, die natuur
Hem loozen deed, schoon kort van duur,
Verflauwden nog van uur tot uur .
Ik luisterde eens, dock kon niets hooren ;
Ik schreeuwde, gansch in angst verloren . . .
't Was hooploos, 'k moist het ; maar de schrik
Misleidt ellendigen als ik .
Ik riep, en 't scheen me, ik hoorde een klacht ;
Ik brak mijn boei in wilde kracht
'k Vloog toe, - ik vond hem niet, o neen !
In 't zwarte hol roerde ik alleen,

Ik leefde alleen, - de natte locht
Schepte 2k alleen nog van dees krocht .
De laatste schakel, waardste ring,
Die tusschen mij en 't eeuwig hing,
Die mij aan mijn geslacht nog bond,
Viel daar verbrijzeld op den grond !
Mijn broeders lagers - een gedekt,
Eon voor mijn oog - daar bei gestrekt.
Ik nam zijn hand : zij lag zoo still
Helaas ! de mijn' was al zoo kil .
Mijn krachten hadden mij begeven ;
Slechts voelde ik mij nog steeds in 't levee,
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Wanneer 't ontbreekt aan 't geen men mint .
Hoe ik dien stood
Den dood niet vond
Is me onbewust, -- Gods heilig Woord
Weerhield me alleen van eigen moord .

Ix .
Wat mij dan over is gekomen,
Weet ik noch heb ik ooit vernomen .
Eerst voelde ik licht- en luchtgemis,
En echter 't was geen duisternis .
Ik had gevoel noch denkbeeld, peen!
Bij steenen stood ik als een steep ;
En alles, moat ik merkte of moist,
Was als gedaantelooze mist,
Gansch bleek en grauw en ongedacht .
Het was geen dag, het was geen nacht ;
Het was ook niet des kerkers licht,
Zoo haatlijk voor mijn droef gezicht,
Maar ledig yak, dat ruimte bant,
En vastheid zonder plaats of stand .
Er was noch ster, noch aard', noch tijd,
Noch goed, noch kwaad, noch gunst, noch nijd,
Maar stilte en ongehoord gezucht,
Geen doods-, en ook geen levensvrucht ;
Een zee met vasten damp omtogen,
Zwart, grondloos, stom en onbewogen.

x.
Een licht brak ijlings door tot mij :
Het was eens vogels melodij,
Die ophield en dan wederkwam,
De zoetste, die ooit oor vernam .
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't Verraste en roerde mij zoo diep
Dat mij er 't oog van overliep,
En dat de hand der wreede ellend'
Van mij een' stood scheen afgewend ;
Maar haast kwam, traagzaam, zwaar en stag,
Mijn geest op 't wezenliak terug,
En 'k zag des kerkers muur en grond
Bond mij weer sluiten als terstond ;
1k zag den bleeken zonnegloor
Daar weder kruipen als to voor .
Maar op de tralie, waar hij kwam,
Zat daar de vogel, lief en tam,
Als op een' boomtak even vrij .
Zijn vlerk blonk van lazuren gloed .
Zijn zang was wonder schoon en zoet ;
En dat gezang was heel voor mij !
Zoo 'n' vogel zag ik nooit weleer,
En zulken zie ik nooit meer weer .
Hij miste, als 1k, een' lotgezel ;
Maar 't leed neep hem niet half zoo fel .
Mij minde toen geen schepsel meer,
Hij kwam en minde mij zoo teer
En zingend bij mijn' jammerpoel
Bracht hij mij geest weer en gevoel .
'k Weet niet, of hij steeds vrij mocht zijn,
Of uit zijn kooi kwam tot de mijn' .
Maar wetend wat een kerker is,
Wenschte ik voor hem er geen', gewis !
Of was hij licht, met vlerk en veer,
Een zendeling uit -hooger sfeer ?
Want -- Hemel ! o vergeef mij dat !
Terwijl hij dus to kweelen zat,
Vroeg ik, of niet mijns brooders geest
Mij licht verscheen in zulk een' leest
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Maar eindlijk vloog hij heen, zoo snel !
En dat hij aardsch was bleak dan wel ;
Want zeker had hij tweemaal niet
Me aleen gelaten aan 't verdriet
Alleen

als 't lijk in zijne kilt ;

Alleen - gelijk een wolk van mist,
Een ankle wolk op 't middaguur,
wen heel des hemels veld is puur ;
Een rimpel op hat rein azuur,
Die daar verschijnt tar kwader tijd,
Als 't blauw des hemels de aard' verblijdt .
XI .
Er kwam verzachting aan mijn lead,
Mijn beulen warden minder wreed .
1k weet niet, wat hen dus bewoog,
Zij zoo versteend van hart en oog ;
Pooh 't was zoo ! De verbroken keten
Ward me om de lean niet moor gesmeten .
En 't heette vrijheid langs den wand
Nu heen to gaan van kant tot kant,
En op en near den kerkergrond,
En een' voor een' de pijlers rood
En om to stappen, wat ik kon,
Steeds keerend, waar mijn stag begon,
En mijdend, in mijn' slingerdraf,
Alleenlijk mijner broedren graft
Want door mijn' achteloozen trod
De plaats to ontheilgen van hun bed,
Van zulk een denkbeeld huiverde ik,
En stolde mij hat blood van schrik .
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XII.
Ik maakte een trapgroef in den wal,
Niet our mijn vlucht dus to onderwinden ;
Want ik had ze all' begraven, all'
Die mij in menschenvorm ooit minders,
En heel deze aard' zag ik voortaan
Slechts als een ruimer' kerker aan .
Ik had noch vader,

ga, noch kroost,

En dus in mijne ellend' geen' troost.
Zoo dacht ik, en het deed mij goed ;
Want anders had mijn hart gebloed .
Maar ik verlangde sours wat

aam,

En klom dan tot mijn ijzren raam,
Alwaar ik naar 't gebergte omhoog
Den straal wierp van een minuend oog .
XIII.
Ik zag 't,

en 't was nog als voorheen ;

Niet, zooals ik, verminkt van leers,
Ik zag zijn eeuwig sneeuwen dak
Omhoog - omlaag het breede lak .
Ik hoorde 't gutsend stroomgeklots,
Door boomstruik en gespleten rots.
Van ver zag ik den stadswal glimmers,
De zeilen glijden aan de kimmen.
Een eilandje lag ginder heen,
Dat mij als toe to lathers scheen,
Het eenigste in 't gezicht,
Een klein groen eiland, zoo mij docht
Niet breeder dan mijn smalle krocht .
Drie groote boomers slechts er op,
Den bergwind wiegende in hunn' top,
En condom, blauwe waatren vloeiend,
En vol van jonge bloemen bloeiend
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De visch zwom bij den kerkerwal
Verheugd en weinig in getal .
Dan, de adelaar steeg in de lucht,
Mij docht zoo snel was nooit zijn vlucht ;
En nieuw getraan en nieuw gezucht
Brak mij dan uit . 1k wenschte, dat
1k nooit mijn boei verlaten had ;
En toen ik weer beneden zat,
Viel 't duister van mijn naar verblijf
Mij als een looden last op 't lij f.
't Was als het versche kerkhofzand,
Pat neerploft op een dierbaar pand ;
En echter mijn vermoeide blik
Behoefde een lucht, zoo zwaar en dik .

XIV .
Maand, jaar of dag mocht henenvlien,
Ik telde niet, ik nam geen acht ;
Gansch hooploos me ooit weer vrij to zien,
Droogde ik mijne oogen zonder klacht .
Men kwam ten laatste en slaakte mij.
1k vroeg niet, hoe of tot wat end',
Het maakte mij noch droef, noch blij,
Geboeid to zijn of los en vrij,
En 'k was der wanhoop nu gewend .
Ja, toen men eindlijk tot mij kwam,
En al de keetnen mij ontnam,
Was mij dit zwaar gemuurte een eel,
Een woonst geworden, stil en wel .
't Was even of het wreed gespuis
Mij weer verdreef uit haard en huffs .
Bij spin en mier was ik in gunst
Geraakt, en 'k lette 01) hare kunst.
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De muffs speelde in den maneschijn,
En kon ik min verheugd dan zijn ?
Wij waren samen dag en nacht,
En ik, de vorst van elk geslacht,
Kon dooden wat ik won, - doch neen !
Wij leefden kalm en wel tevreen,
Mijn boei en ik zelf werden masts .
Zoo kan gewoonte aan lot en plaats
Ons waken wat wij zijn . Ja, zeer
$edrukt zag ik de vrijheid weer.

IDE ZINNELOOZE .
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Zoo ik bests dit lied u op to dragon,
't Is niet, omdat gij met ontzagbren stag
Hervoortreedt in hot rijk der wetenschap,
Waar volkeren van uwen naam gewagen,
Dien zij begroeten met hun handgeklap ;
't Is niet, omdat in ons beklaagbre dagen
Van zelf belang en valsch vernuft en waan,
Gij zelf uw' zuiveren room deedt uit verdienste ontstaan ;
't Is niet, omdat go op 't voetspoor der Vesalen,
Met kracht van doorzicht, kennis en geduld,
Geheimen, die natuur met nacht omhult,
Wist na to gaan, om ze aan den dag to halen,
En dus eon' glans, die heel uw' tijd vervult,
Op wetenschap en Vaderland deedt dalen ; -Niet om dien geest, waardoor gij roemrijk zijt,
Wordt door de zangster u dit kunstlcos lied gewijd ;
0 neon ! 't is om den adel uwes harten ;
't Is om dat schoon, dat liefdevol gemoed,
Dat u den mensch als brooder minnen doet,
Zoohaast hij wandelt in 't gebied der smarten,
Zoohaast zijn ziel van diepe wonders bloedt ;
Dat u den onlust van 't gemeen doet tarten,
Om 't grootsch vernuft zelfs den ellendeling
To wijden, voor wien 't licht der rode in smook verging,
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Daarom, en bovenal omdat ge, ontheven
Van 't wangevoel, dat op deer tijden kleeft,
Niet al uw' lof slechts aan den vreemde geeft ;
Omdat hot Vaderland, u waard gebleven,
Nog bovenal bij u den voorrang heeft ;
Omdat gij in zijn taal hot jeugdig levee !
De schoonheid eener telg van 't Noorden voelt ;
Omdat eon Vlaamsche ziel u do eedle borst doorwoelt !
Daarom wijdt u de zangster doze klanken,
Dit maatgeluid, dat op hot blank papier
Terneerstroomde uit de half vermolmde her,
Die aan natuur alleen haar' toon moot danken
En zijn van hot inwendig blakend vier
Does noten niets dan doffe, flauwe spranken,
Dit moge u doers beseffen welk eon' gloed
Eon diop gevoel ontsteekt in 't dichterlijk gemoed .
0 ja, de ziel der dichteren is even
Als 't spiegelvlak des waters, dat hergeeft
Aan 't oog al wat or zichtbaars over zweeft,
Dat, onberoerd, de zonnen doet herleven,
Maar zich ontstelt en rimpelt, trilt en beeft,
Zoohaast er ruwe winders over streven ;
En dat, wanneer hot zwerk van stormen zwelt,
Zijn Porsche stem verheft on schrikbre ontroering meldt !

De zonnen zijn de deugden onzer dagen !
De ruwe winders zijn de rampen all',
Die heerschen in dit ondermaansche dal,
De ontelbre ellenden en ontelbre plagen,
Die de ondeugd gaarne wijdt aan 't blind geval
De stormen, die op onzen leeftijd jagen,
Zijn hot belang, de drifters en 't geweld ; -Wie vraagt, hoe 't in do ziel des dichters is gesteld '.
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Met tranend hog rondom zich henen staart,
En nets dan stof tot rouw of thorn ontwaart
En als hij 't vuur voelt in zijn borst ontwaken,
Bat heilig vuur, dat hem een trilling baart,
En hem verplicht een forsch geluid to slaken ;
0 dan, dan is 't hem zoet een' waarden mast
Te ontmoeten, die hem hoort en die zijn taal verstaat !
Die hem verstaat, wanneer zijn ruwe tonen
Hem spreken van eene eeuw, die deugd bespot ;
Waarin en eigenbaat en zelfgenot
Bij drift en hoogmoed in de harten woven ;
Waarin het hoog vernuft heet, als men God
En 't heilgeloof der toekomst stout durft hoonen ;
Waarin de mensch geene andre altaren bouwt
Dan voor de almogendheid van 't albeheerschend goud !
Hoe weinig heeft die eeuw van vroeger tijden,
Wanneer een heilig vuur de harten zacht

Ineensmolt, door gevoel en liefdekracht,
Om in elkaars genot zich to verblijden !
Hoe weinig hebben wij van 't voorgeslacht,
Bat 's hemels vrienden zag in al die lijden ;
Dat 's hemels guest in 's lijders zegen zocht,
En naast het huffs van God het eerlijk Godshuis wrocht .
Het was in zulk gesticht van vroeger dagen,
In zulk een overschot van beetren tijd,
Waaraan gij al de kracht uws geestes wijdt,
Bat ik eerst hoorde van uw' naam gewagen,
Die daar door droeven wend gebenedijd .
Ontroerd van 't geen aldaar mijne oogen zagen,
Greep ik verrukt naar de ongekuischte her,
En 't is ook met uw' naam, dat ik dees bladen sier !
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De Zinnelooze .
(1837) .
I.
HET GODSHUIS .
De menschheid ! de menschheid ! o God van hierboven,
Wat raadsel, waar Gij slechts 't geheimwoord van kept !
Wat eeuwige stof om uw goedheid to loven !
Wat afgrond van boosheid en ramp en ellend' !
Hoe zalig een telg nit uw' bo3zem gerezen,
Zoolang als uw licht haar geleidt en haar sterkt !
Hoe aaklig een beeld van verschrikking en vreezen,
Zoohaast als uw straffende vinger haar merkt !
't Is zoet en verheugend die t :lg to b3schouwcn,
Wanneer zij in deugd en in liefde zich kleedt ;
Wanneer zij den glans van haar' geest mag ontvouwen,
Een' glans waar zij d'engel op zijde mee treedt .
Hoe schoon in den traan van den troostenden broeder,
Die ook in ellendigen broederen ziet !
Hoe treffend in 't oog van de teedere moeder,
Dat stroomen van liefde op den zuigeling giet !

Maar heillooze menschheid, zoohaast haar de driften
Bestormen en )ogee op 't spoor van het kwaad ;
A.ls hoogmoed of haat haar het levee vergiften,
.ls gansch hare wellust in 't misdrijf bestaat !
0 vreeslijk, wanneer zij, uit wrack ongenadi,g,
Op 't bloedige slagveld zich zelve verscheurt ;
Wanneer ze op 't schavot of in kerkers, misdadig,
De vrijheid of 't schuldige levee verbeurt .
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Doch heilloozer nog en al moor to beklagen,
Wanneer haar hot licht van de rode is ontzegd ;
Wanneer zij hot lot van de dieren moot dragon ;
Wen zinneloosheid op haar' schedel zich hecht
Ja, slagveld en kerker zijn nare tooneelen,
Maar 't akelig Godshuis biedt droever gezicht,
Waar de ergste der rampen, die de aarde kan telen,
Op 't hoofd van rampzalige onschuldigen ligt
Daar toont zich de menschheid in al hare ellende,
Verdreven tot 's levens verwijderdste grens
Gelijk aan de plant, die haar levers nooit kende,
Verbrijzeld, vernietigd, eon spot van den mensch .
Daar scheuren de bitterste pijnen de harten,
Met doornen geworteld in 't diepst van 't gemoed,
Die heviger vlijmen dan tastbare smarten,
Dan wonders des vleesches, dan stroomen van blood .
Men hoort er geluiden, met ziet or gebaarden
To voren nog nimmer gezien of gehoord ;
En echter goon

eon van die schuldlooze ontaarden

Kan molders, wat dolk hem den boezem doorboort .
Ontzettend tooneel, wen de heillooze kranken,
Die onder de schokken des lijdens vergaan,
De lucht doers weergalmen van juichende klanken,
En meenen, dat andren hun lijden verstaan !
Vanwaar dan die wanorde in 't edelst vermogen
Door God aan de kindren der aarde bedeeld ?
Is dan onze geest niet eon vonk nit den hoogen,
Onstoflijk geschapen naar 's Eeuwigen beeld ?
0 ja, maar eilaas ! aan hot lichaam verbonden,
Onmerkbaar vereenigd, zoolang dit bestaat ;
Dat lichaam is broos, wordt zoo schielijk geschonden,
En wie telt de bronnen, de vormen van 't kwaad P
13
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Wat heiliger deugd dan de vreeze des Heeren !
Zij geeft van den hemel een' voorsmaak op aard' ;
Maar wee, zal in schrik deze vrees ooit verkeeren,
Die schrik wordt een ramp, die de zielen ontaardt ; Wat zaliger heil dan de zuivere liefde !
Doch als haar het voorwerp des minnens verliet,
Hoe menig een hart, dat zij doodelijk griefde,
Hoe menig een geest, dien zij krooke als een net !
En worden zelfs deugden een bron van gevaren,
Kan 't reinste gevoelen in waanzin vergaan,
Wat zullen de stoflijke rampen dan baren,
Wat zal er uit brandende drifters ontstaan !
Wat zullen de krankten, die 't lichaam beroeren,
Wat zal de fortuin, die hoogmoedigen slaat,
Wat de eerzucht, de waan, die de zinnen vervoeren,
De wanhoop, de wellust en 't looze verraad P
Doch zie in den drang wat verteedrende wezens
Daar zijn er met blinkende deugden versierd,
Wier daden, geen voorwerp des schrikkens of vreezens,
De zachtste, de vleiendste liefde bestiert .
Daar zijn er, van wie men geneigd is to vragen,
Of wel hunne ziel nog verblijft op deze aard' ;
Of zij niet de krone der Heilgen reeds dragen,
Die God in den hemel voor hen heeft bewaard .
Daar zijn er, die niets

an den mensch meer behouden

Dan enkel den vorm nog, waarin zij bestaan ;
Die evenals 't brullende dier uit de wouden
't Gebit in hunne ijzeren tralien slaan !
Daar zijn er, die driftig naar gruwelen haken,
Die dorsten naar 't bloed van een wereloos kroost ;
Daar zijn er, wier schendige hartstochten blaken,
Waarvoor zich de zangster omslaiert en bloost !
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Of kunnen onnoozelen 't misdrijf begaan ?
Neen ! meest uit een ramp van 't rampzalige levee
Is dees hunne onheelbare ramp eens ontstaan .
Hun geest was voor 't ijzeren noodlot to teeder,
Te teer voor hun gloeiend en smeltend gevoel ;

Een

slag dezes lots viel to hard op hen neder,

En stortte ze op eens in der jammeren pod!
0 rijken, geiukkigen, grooten der aarde,
Die al de genoegens des levees geniet !
Vergeet niet, dab ook eene moeder hen baarde,
Vergeet deze onschuldige ellendigen niet !
Vergunt hun een wijk voor de guurheid des weders,
Vergunt hun bij nooddrufb wat lucht en wat licht ;
En zijt gij gestemd tot jets roerends en teeders,
Verneemt wat ik hoorde in het somber gesbicht'.
II.

DE ZUSTER VAN LIEFDE .
Een jonge zuster leidde ons binnen
Een telg des hemels, waar zij trad,
Die slechts den naam van LEONTZNE,
Niets anders van de wereld had .
De liefde, die de zielen heiligt,
Die Godes zoon tot ons bewoog,
Des hemels refine, pure liefde
Glom in haar neergeslagen oog .
Die liefde klonk in hare stemme,
Zoo zacht als zilvren toongeluid ;
Die liefde zweefde in haar gebaarden,
En blonk door gansch haar wezen nit .
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Zij was wel bleek als 't wassen beeld,
En toch werd zelden vrouw der aarde
Met sulk een schoonheid toebedeeld .
In 't wine saaien kleed gedoken,
(Voor zooveel schoons to raw een' dos)
Geleek ze een pas ontloken lelie,
Verborgen in een bed van mos .
Verschaf mij RUBENS' eeuwge kleuren,
En 'k zal haar schildren met dien gloed,
Maar nooit de zaligheid verbeelden,
Die doorstraalde in zoo'n kalm gemoed .
De hemel, ach ! last zware plagen
Op 't ongelukkig menschdom toe,
Maar hecht niet zelden versch gebloemte,
Ja, rozen aan zijn geeselroe .
En wat zijn ze anders dan gebloemte,
Dan rozen in deer wildernis,
Die teedre wezens, wier heel leven
Een grootsch, gestadig offer is?
Geboren in den schoot der weelde,
Om jeugd en schoonheid aangebeen,
Verstooten ze al 't genot der wereld,
En vlieden ze naar 't $ruishout heen .
Zij vlien er heen, om haar' Geliefde
Te volgen op zijn heilig spoor ;
Oat boet to plegen voor heel 't menschdom,
Te bidden nacht en dagen door ;
Om ongelukkigen to minnen,
Om lijdenden ten troost to zijn,
Om zalf op elke wond to gieten,
Om heal to

bien

aan elke piju !
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En her in 't woonhuis der ellende,
Hier wear de reus der rampen heerscht,
Hier oefnen zij haar liefdedaden,
Haar heilge tending liefst en eerst !
0 Schepper, last ge in andere oorden
Geen zulke dierbre we~ens toe?
Wie mint daar uwe ellendelingen,
Wie kroont daar uwe geeselroe ?
Dan, 't was de zuster LEONTINE,
Die ons geleidde in het gesticht
Een engel bij verworpelingen
Der kunne, -- in duisterheen een lioht '.
Daar waren er bij honderdtallen,
Vervoerd, of blij, of droef van aard ;
Van wanhoop o£ van woede schreeuwend,
Doch alle op zusters wenk bedaard.
Wanneer zij zich aan haar vertoonde,
Hoe diep geschokt in tin en ziel,
Was 't of het nevelfloers der rede
Een' stood van voor hare oogen viel .
Wij zagen er, die, ale gevoelloos,
Met de oogen op een punt gericht,
Bij 't naadren van de dierbre zuster,
Een' glimlach voarmden op 't gezicht .
Wij zagen er, wier stemmen brulden
Met bovenmenschelijke kracht,
En die een enkel woord der zuster
Tot innige bedaardheid bracht.
Wij zagen er, die tranen stortten,
Ten proof aan 't onverdraaglijkst iced,
En die haar natte wangen droogden
Aan d'onderzoom van tuatara kleed
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En wat 's de reden van dien invloed
Op schepslen van de redo ontbloot P
Alleen do kracht dier wondre neiging,
Die werkt op ieder' rampgenoot !
De zuster kende al doze vrouwen,
Tot in de plooien harer ziel ;
Zij moist, moat ieders kwaal behoefde,
Wat elk bedroefde of elk beviel .
Zij deelde aan elk die neiging mode,
Die hart aan harten kleven doet ;
Zij bracht aan ieder heal en heeling,
En heerschte aldus op elks gemoed .
Zij wilt de bron van alley kwelling,
En menig naar en droef verhaal
Ontvloeide sours haar maagdenlippen,
Verscheurend zonder woordenpraalL
flier was 't eon offer van de drifters,
En daar eon offer van de ellend';
Nu was 't eon offer van de krankheid,
En dan van rampen ongekend .
" Maar, waarde zuster ! waarom fronst gij
Op eons zoo angstig hot gelaat,
En waarom zoekt gij onze kleine,
Die ginder aan die tralie staat ? "
Zij sprak goon enkel woord, de zuster ;
Maar snel gelijk eon bliksemschicht,
Was zij gevlogen tot de tralie,
En had ze 't kind er van gelicht .
Zij zette 't zoo angstvallig neder,
En 't scheen zij stortte eon dankgebed,
Als iemand, die in lijfsgevaren
Eon' ander 't levee heeft gored .
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En nauw was 't meisje wet verwijderd,
En nauw vat zij haar moeders hand,
Wanneer een bleek ontvleesd geraamte
Zich vreeslijk aan de tralie spent .
Hare opgespalkte blikken gloeiden,
(Want dat geraamte was een vrouw ! )
En vlamden op de lieve kleine,
Alsof zij haar verslinden wou .
Zij stak haar beenderige vingren
Door t 't ijzer near het meisjen nit,
En deed met kracht haar tanden kletteren,
En sloeg een vreemd en wild geluid .
En 't was niet zonder moeite en poging,
En na het kind verborgen was,
Dat den de zuster haar verwoedheid
Met zachte streeling wet genes .
Geloofd zijn JEZUS en MARIA ! "
Sprak LEONTINE, als opgebeurd,

• Dat wij geen tweede schouwspel zagen
Van 't geen hier onlangs is gebeurd!

• 0 waarde zuster ! gun verschooning

wij

zien u met bewondring aan,

Maar kunnen van uw ras verschrikken
Noch van uw woorden lets verstaan .

• Wie is den deze zinnelooze,
Zoo vreeslijk en verwoed van aardP
En wet, wet kon zij tegen 't meisje,
In d' ijzren kooi zoo streng bewaard?

• En zeg, wet was dat aaklig schouwspel,
Waarvan gij als met ijzing spreekt?
0 waarde zuster ! doet ons kennen,
't Zij als een guest a afgesmeekt P

Zoo --

En met haar teedere englenzachtheid
En treffend zonder woordenpraal,
Deed ons de maagdelijke zuster
Een zielontroerende verhaal .

DE ZINNELOOZE .
" Die gij daareven mocht beschouwen
Als razend ondier uitgespat,
Was, eer de kwaal haar had gevat,
In een nabijgelegen stad
De bloem der vrouwen.
"
Een
Was
Met

Gezondheid, weelde en overvloed,
geest vol gaven daarbeneven,
haar in mime mast gegeven,
a11es, wat het aardsche leven
Beminnen doet.

Men zegt, dat over vrouwentrekkeu
Nog nooit zoo 'n wags van schoonheid hing,
Dat zij een glans was, waar ze ging,
En eerbied en bewondering
Alom kon wekken .
" Men zegt, dab haar verheven ziel,
Waarin ze een' schat van deugden gaarde,
Haar leest in schoonheid evenaarde ;
Dat de almoes met verhogde waarde
Haar hand ontviel ;
" Dat stille godsvrucht haar versierde,
Gelijk een balsemgeur de lucht,
En dat zij zelden zonder vrucht
Voor lijdenden haar smeekgezucht
Ten hemel stierde .
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"En bede bleef haar lang ontzegd
't was dertien jaren reeds geleden
Sinds zij den echt was ingetreden,
En nog geen spruit van teederheden
Bloeide in dien echt .

Dan eindelijk, der menschen Hoeder
Scheen flu geroerd door haar verdriet
Hij toonde haar in 't blij verschiet,
waar hij de hoop in schittren liet,
Den naam van moeder .
" wie kan bedenken, hoe verheugd
Het hart nu sloeg der half beschroomde ;
Van welk een zaligheid zij droomde,
En hoe haar 't bloed flu speller stroomde
Van hoop en vreugd !
" En hoe zij reeds in haar gedachte
Den wensch haar levees zag gelukt

Een zuigling aan haar borst gedrukt,
Een vader, die als ga, verrukt
Haar tegenlachte !
" wanneer zij flu haar' echtgenoot
Geens anders heil meer zag benijden,
Dan dacht ze aan geen verleden tijden ;
Dan verfde 't zaligend verblijden
Haar wangen rood.
" Zij vlood ten outer iedren morgen,
En smolt er gansch in zielsgenot,
En droeg haar vrucht daar op aan God,
En bad MARIA om voor 't lot
Dier vrucht to zorgen .
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" Maar wie haar hell beseffen mag,
Wanneer zij schrikbre weeen tartte,
En, na de ondragelijkste smarte,
Een kindje drukkend aan heur harte,
Zich moeder zag !
" Eilaas ! dat hell mocht luttel duren
De ontroering sloopte gansch heur kracht ;
Door 't hevig wee in zwijm gebracht,
Moest zij in koortsvlam heel den nacht
Haar vreugd bezuren .

" Het spruitje was zoo zwak, zoo teer,
Dab men geen' stood den doop vertraagde,
En then de ontwaakte moeder vraagde
` Waar is mijn engel ? '

iemand klaagde

" Bij God den Heer ! "
" Wanneer zij deze woorden hoorde,
Zag zij verwilderd in het road ; -Een bang gegil ontvlood haar' mood,
Alsof een moordpriem haar een wood
In 't harte boorde .
" En in bezwijming neergestort,
Zag men de doodverf haar bekruipen .
En 't tweet haar van het voorhoofd druipen,
Als iemand, die door vreesbre stuipen
Gemarteld wordt.
" Haar schijndood duurde twee paar dagen ;
En then haar hog weer openging,
Then was zij dat afzichtlijk ding,
Then was zij die ellendeling,

Die wij daar

zagen.
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" Haar rede was hetzelfde lot
Als haar onnoozel wicht beschoren
Zij vioden saam naar hooger koren ;
En 't eerste woord, dat zij liet hooren,
was vioek op God !
Hij heeft mij, ' riep ze in haar verwoedheid
En 't haar zich rukkende nit het hoofd,
Hij heeft mijn kroost, mijn bloed geroofd
waarom dan nog aan Hem geloofd,
Of aan zijn goedheid ? '
" Dus brulde en woedde ze even fel .
Zij dreigde ze alien to verslinden,
Die haar omringden en beminden,
Tot men verplicht was haar to binden
Daar in die eel .
" De hand des Heeren reikt den beker
Des lijdens aan zijn liefste kroost,
En zij voor wie de menschheid bloost,
Zijn zeker van een' hoogren troost
Des hemels zeker !
" En daarom is 't, dat wij hun pijn,
Hun lijden to verzachten pogen
Met al wat liefde kan betoogen,
Opdat zij ons bij Gode mogen
Gedachtig zijn ! "

IV.

DE RAZERNIJ .

De lieve zuster LE0NTINE
Brak of en poosde een' stood,

En zag weer met benauwde blikken
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Naar onze kleine rood ;
Doch scheen geruster, toen ze op 't grasplein
Haar slapend vond .
" 0 waarde zuster ! onze kleine
Wekt al uw zorg en angst.
't Is vreemd, van u en van de moeder
Zijt gij voor haar het bangst .
En toch gij zwijgt daarvan de reden
En prikkelt ons verlangst .
" Wat was dan toch 't ontzettend schouwspel,
Dat gij hier onlangs zaagt
Van deze ontzinde, deze moeder,
Zoo overwaard beklaagd 2
Tenware 't een geheim bevatte,
Dan bleef het ongevraagd t "
De zuster scheen niet zeer genegen
Tot eenig verder woord,
Als iemand, die in 't stills peinzen
Ongaarne wordt gestoord ;
Alleen op ons herhaalde beds
Hernam ze, en ging due voort
0 neen, 't is geen geheim, beminden'.
Geen moeite, die 'k me ontzie,
Maar een bedroevende gedachte,
Maar een herinring, die,
Mij telkens op een nieuw doet beven,
Ale ik een kindje zie.
" De zinnelooze dan, werd razend
In 't Godshuis aangebracht ;
Een jaar verliep, en hare krankheid
Was reeds verlicht, verzacht ;
Zoodat zij tusschenpoozen kende
Van reds en denkingskracht .

-- 205 -•
" En daarom ward zij thane ook minder
Dan bij haar komst bewaakt ;
En daarom ward zij uit haar banden
Bij poozen sours geslaakt,
En had zij zelfs, voor korte stonden,
De vrije lucht gesmaakt .

• Na kwam eene eedle weduwvrouwe,
Tot milde dawn gezind,
in ons gestioht, verzeld van dienstmaagd
En van haar eenig kind,
Door de eerbre moeder tot aanbiddens
Wellicht to zeer bemind .

• Hat was een lief tweejarig meisje,
Een bloempje voor den Heer ;
Met englenlachjes op hat aanzicht,
En oogjes blauw en tear,
En blonde vlechten langs de schouders,
En honderd gaven meer .

• Het kind] a dartelde our ons henen,
En joeg een' vlinder na ;
De moeder en de dienstmaagd sloegen
Hat echter zorglijk ga .
Een' enklen stood was 't uit hare oogen,
Eilaas ! en 't was to spa.

" Daar hoort men 't kleine wichtje kermen
En weenen droef en bang ;
Daar vliegen moeder beide en dienstmaagd
Door hof en zaal en gang ;
Maar niemand vindt hat droeve schepsel,

Al zoekt men nog zoolang.
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• Er valt mij een gedacht to binnen,
Een lichtstraal van omhoog ;
Ik ijl naar deze zelfde tralie,
Waar fluks uw kleine aan bong,
En, God! welk een gezicht vertoont zich
.dan mijn verbijsterd oog!

• Het kindje bij de zinnelooze
En met haar in haar bed!
En onder haar vervoerde omarming
Schier stikkend en verplet !
Het engeltje in den klauw der booze! . . .
En hoe 't daaruit gered?

" Eerst wilde ik zacht gestreel beproeven,
Gelijk ik altoos doe,
En smeehend dat gij 't kindje gave,
Sprak ik haar minzaam toe ;
Maar zij met eenen sombren spotlach,
Riep laid en bitsig : 'hoe!

• Hoe! zoudt gij 't mij alweer ontrooven,
Me ontstelen wreed en laf !
0 neen ! o neen! het zal mij blij yen,
Mij blijven tot in 't graf
Wat God mij tweemaal heeft gegeven,
Sta ik geen tweemaal of !

• 0! zoudt gij dan zoo wreed zijn, zuster!
En voor mijn tranen blind?
Of hebt ge dan uw eigen moeder,
Haar streeling niet bemind?
En ziet gij niet in mij de moeder,
De moeder van haar kind?
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• 0 ja, dit zijn wel 's waders trekken!
Dit 's wel mijn eigen oog,
Waarmede ik in mijn'

schooners bloeitijd

Zoo menig hart bewoog ;
Een oog zoo blauw als daar die hemel,
Waarheen mijn liefling vloog.

` Zeg, zeg mij, weergevonden engel !
Zoolang door mij verbeid,
Zeg, heeft de Moeder Gods MAnIA
U ginder wel gezeid,
Hoe dikwijls om uw ~lucht naar boven
Uw moeder heeft geschreid P

• Maar

flu heeft zij me u weergegeven :

0 ! ze is zoo wonder goed!
Zij weet het best, wat moeders lijden,
Wier teeder harte bloedt .
Zie, 'k val haar, met mijn' schat in de armen,
Uit dankbaarheid to voet ! '

" Zij liet zich op de knieen zijgen,
En roerde lip en mood,
Alsof zij inderdaad een bede
Van dank ten hemel zond,
En hief dan weer, in wild verrukken,
Het kindje van den grond.

• Hier was de weduw toegevlogen,
En als de ontstelde zag,
Hoe wreed gedrukt in beendrige armen
De vreugd haars levens lag,
Toen stapt ze naar de zinnelooze,
En dreigt ze met een' slag .
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• Nu stijgt de woede der ontzinde
Op eens ten hoogsten top
Zij heft bet kindje bij de voeten
Met bei haar handers op,
En spreekt : ' wie mij of 't kind durft naadren,
Zoo klief ik bet den kop ! '

• En bier, bier maakte ze een beweging,
Door niemand ooit geloofd
Zij zwaaide 't kindjen als een slinger
Al gonzend boven't hoofd'.
Wij alien dachten, dat ' bet levee
1n 't wichtje was gedoofd .

• En dan, dan kuste zij bet weder,
En huilde : ' o, zoo ik moist!

Zie, neen ! ik moil mijn kind niet dooden,
Het lijk wierd me ook betwixt ;
1k delf bet in mij zely' '. Gij maakt dan
Voor beiden eene kist.'

• En haar gezicht stood woest en vreeslijk,
Met saamgetrokken spier,
Hare oogen gloeiden in de holten,
Gelijk een vlammend vier ;
En nu geleek zij, neen ! geen' mensch meer,
Maar een verscheurend dier.

"

De weduw zonk in onmacht neder
Men nam dien stood to bast,

Om haar to dragen op een rustbed,
Beducht voor zulk een' staat,
En vreezend dat van schrik zij stierve . . .
Maar met bet kind moat raad ?

-- toy

• wet read?

ach ! niemand wilt er eenen

In zulk een' bangen nood
Scheen elk geslagen van bedwelming ;
Als van begrip ontbloot,
En spraakloos staarden wij op 't schouwspel,
Benepen tot den dood

• Een gum van hoop bleef slechts nog over
Misschien, zoo men hear wou
Aan hear vervoering overlaten,
Dat zij bedaren zou,
Dat hear de sleep zou overvallen,
En oopnen hear den klauw !

" Het was zoo. Nauw een uur verlaten,
Had zij zich neergezet,
En nog een kwartuurs verder, sliep ze
Bij 't kindjen op hear bed.
Men drong in stilt' de tralie binnen . . .
En 't meisje was gered !

• Gered, . . . maar God ! in welk een 'toestand,
Na zooveel wreeds en nears !
Het lijfjen overdekt met striemen,
De wangjes blauw en paarsch,
Het oog gesloten en een zweetdrop
Aan ieder strengje hears

" En nauw was 't kindje hear ontnomen,
Wanneer zij opwaarts schiet,
En nu, door razernij verwonnen,
Zich eensklaps zinken liet .
Een vlokkend schuim kookte op hear lippen, ..
0 vraag mij verder niet ! "

210

V
BOUW EN TROOST,
De zuster ping henen

ging henen, bewogen ;

Door smartlijk herdenken geschokt in de ziel,
Zwol menig een traan in haar engelenoogen,
Die paarlend als dauw fangs haar aangezicht viel .
En wij, door het zien der ontzinde verslagen,
Door 't aaklig verhaal van de zuster verplet,
Wij wilden niet verder meer weten of vragen,
En volgden ontroerd en verbijsterd haar' tred .
" Maar wie dan toch de edele moeder mag wezen,
Zoo deerlijk geschokt door den schrik van 't geweld,
Dat zij, voor haar kind, van de kranke moest vreezen ?

En zijn zij gelukkig nog beiden hersteld ? "
Zoo spraken wij, later, met vrienden to samen.
Men wees ons op 't kerkhof een plekjen, en daar
Beneden een treurwilg een zerk met twee namen
Ginds slapen de moeder en 't kindje to gaar ., .
En dikwijls nadien kwamen sombre gedachten
Het hart ons met rouw en met bitterheid slaan
Hoe luttel de kindren der menschen zijn to achten,
Zelfs die, met de gunsten des lots overlaan !
Hoe schoonheid en rijkdom en geest en vermogen,
En al wat wij vieren met roem en met lof,
En al wat de mensch kan in waarde verhoogen,
Toch altoos maar kleeft op vergankelijk stof '.
Hoe zij, die met groenende lauweren prijkend,
En zij, die op tronen als goden aanbeen,
En zij, die, hot menschdom met kennis verrijkend,
Zich hoog zien verheffen bij 't lage gemeen ;

Hoe zij, die om de oorzaak der dingen to weten,
De waarheid ontblooten van schaduw en schijn ;
Hoe zij, die de breedte der hemelen meten,
Slechts broederen varL onze zinlooze zijn !
Slechts broederen van deze ellendige ontzinde,
Die eenmaal hear aandeel van gaven ook had ;
Wier deugden en schoonheid de wereld ook minde ;
Die 't hart van een' teederen eega bezat ;
En die door een hevige ramp eens gebrijzeld,
Verplet als de bloem, die voor 't ploegijzer zwicht,
Thans zorglijk bewaakt en gekluisterd, gegijzeld,
Beneden het roofdier gevallen dear ligt !
Ontroerde verbeelding ! wet treurige schimmen,
In schittrende stralen van glorie gehuld,
Doet gij voor mijn oog uit het doodenrijk klimmen ?
Hun blik is met somberen weemoed vervuld .
Een jongeling, de eene, in den bloeitijd der jaren,
Wiens schedel de vlam van een licht overstraalt,
In hem uit 't gebied van de kennis gevaren,
Doch 't brein overneveld, ten grave gedaald !
En de andere, een vorst uit hot rijk der gedachte,
Met de eeuwig omlauwerde harp in de hand,
Wien 't hoog Kapitool met de gloriekroon wachtte,
Wanneer hij ontsliep met gebrijzeld verstand'. -PASCAL !

groote geest, door geen' grooter' verwonnen,

En TAsso ! vernuft, dat mij sidderen doet !
Gedoofde, verwoeste, gevallene zonnen,
Gij, offers des waanzins, weest me eeuwig gegroet !

Terwijl we a herdenken, doorluchtige schimmen,
Gevoelen wij, dat ons eon huivering slaat
Wij ook trachten hooger den berg op to klimmen,
Al smachtend naar't licht, wear de geest zich in baadt .
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Ons streven naar waarheid en zedelijk schoon,
In de oogen der Almacht licht roeklooze schennis ?
Bereiden we ons licht dus uw noodlot ten loon?
Verbeelding, last af. . . 0 ! bet hart zou verdorren,
De hoop zou vergaan in de moedigste ziel,
En 't schepsel zou tegen den Schepper licht morren,
Zoo zulk een vertoog voor geen zaliger viel !
Maar, hell ons ! wij zien in bet duister ook lichten,
De bloem op de heide, de bron in de rots ;
Wij zien bij bet lijden bet weldaden-stichten,
Wij zien overal de voorzienigheid Gods !
En daarom, wanneer wij de menschheid beschouwen,
Zoo vinden wij midden in deze woestijn
Ook lachende oases en frissche landouwen,
Waar heilige deugden 't gebloemte van zijn .
Wij vinden er wezens, die 't vooroordeel tarten,
Om hemelsche daden to plegen op aard' ;
Wij vinden er waarde en grootmoedige harten,
En blinkend vernuft aan de liefde gepaard !
VINCENTEN A PAULO ! uw namen zijn lichten,

Die de aarde overglanzen met koestrenden gloed,
Uw daden zijn zegen, uw woorden zijn schichten
Der hemelsche liefde in elk teeder gemoed .
Hoe vruchtbaar is 't zaad, dat gij wierpt in de voren,
Voor 't menschdom een oogst van bet voedende graan ;
Daaruit is een ABT DE L'EPEE eens geboren,
Daaruit is een TRIEST voor ons Belgie ontstaan
En zulke verhevene wereldbehouders,
En zulke verbeelders van 't engelendom,
0 kindren der menschen I zijn ook onze broeders !
De gear banner deugden verspreidt zich alom;
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Maar deugden en gaven, hoe waardig, hoe heilig,
Zijn tegen de rampen alleen niet bestand ;
Zij makers alleen geene ellendigen veilig,
Maar eischen de hulp van een hoogere hand .

0 Godheid ! voor wie alle schepselen knielen,
Die staamlen uw goedheid, uw macht en awe eer,
Zie neder op 't stof, dat Gij wildet bezielen,
Zie op de geringste' uwer dienaren neer !
Laat plagen en kwalen het lichaam hem krenken,
Behandel dat lichaam als nietigen slaaf ;
Maar last hem de macht om uw macht to overdenken,
0 last hem den geest ongeschonden en gaaf !

En gij, o gelukkigen, grooten der aarde !
Die 't droevige noodlot van lijdenden ziet,
Vergeet niet, dat ook eene moeder hen baarde,
Vergeet toch de onschuldige zinloozen niet !
Vergunt hun een wijk voor de guurheid des weders,
Vergunt hun wat zoets voor het haveloos lijf ;
En zijt gij gestemd tot jets roerends en teeders,
Grant heen, en doorwandelt hun somber verblijf !
DECEMBER 1841 .

Het Slot des Bedelaars .
AAN DEN EERW. HEER ., .
Nabij een heuvelkling, waar rosse zanden gloeien,
Bestaat een steenig pain, waarop slechts doornen groeien,
waar slechts de slang op kruipt en slechts de roerdomp treurt .
Een herdersknaap weleer verhaalde mij de dingen
Aldaar geschied, zoo trouw dat zij mij nooit ontgingen,
En 'k wil ze aan u, mijn vriend ! verhalen op mijn beam .

Daar leefde in vroeger tijd een landheer, ongenadig,
Die nooit den hongersnood eens LAZARUS milddadig
Te stillen poogde door een' enklen kruimel brood.
Ook dorst zich aan zijn deur geen kloosterbroeder wagers,
Om er ter aalmoes duit of penninksken to vragen,
't Welk sours eene arme ziel mocht troosten in den nood .

Zoo ooit des winternachts,

terwijl bij 't lange waken

De lamp door 't ijzeren raam het vensterglas deed blaken, -Eel beedlaar, wien van ver reeds deer verlichting trof,
Daar rust to vinden dacht voor afgematte leden,
Vernam hij nets, dat antwoordde op zijn smeekgebeden,
Niets dan het naar gehuil der honden op het hof.

Eens kwam er 's avonds een, het oog vol aakligheden
Zijn haren golfden neer fangs zijn gebogen leden,
Gelijk een wintervloed, die van 't gebergte stroomt ;
Zijn voorhoofd, kaal en breed, met groeven diep doordreven,
Scheen met den ouderdom des aarderijks beschreven,
Het blank graniet gelijk, dat 's Nijlvloeds boorden zoomt .

" 0 landheer ! " smeekte hij, " zie toch meedoogend neder ;
Doe open ; ik ben oud, en 't is zoo 'n schriklijk weder!
Het woud kraakt onder 't wicht der sneeuwjacht grijs en grauw ;
De scherpe noorderwind last zich al schuiflend hooren ;
Het meer, in doodsche stilte, is als een muur bevroren,
En heel mijn lichaam krimpt en bibbert van de kou ! "

Een donderende stem gaf antwoord : ` Wie durft denken
Op zulk een uur de rust van mijn gezin to krenken ?
Indien gij niet alras en ver van dit verblijf,
Verachtelijke guit ! uw' aftocht hebt genomen,
Zal straks een mijner knechts met eenen hamer komen,
En naaglen aan de poort uw vuil en slordig lijf ! '
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Maar eer ik naderde aan de poorten van de stede,
Verging ik in de sneeaw, als levend in een ' kuil.
En nooit zou mij mijn kroost weerom in de armen vallen ;
Verleen mij slechts een' hoek in awe schapenstallen .
Het kot van eenen hood.. . " ` Neen, neei, gij maaktet 't vuil !
En dan, de bedelaar, het voorhoofd opgeheven,
Waarop des hemels toorn in vlammen stood geschreven :
Gij meent me een' slechten gait : 'k ben heer en zonder juk ;
En of gij wilt of niet, zal ik uw slot betrekken . "
Gij vrijheer ! en wat kan bij u zoo 'n dwaling wekken ?
Welk is uw leers?
. "Heel de aarde " ` Uw naam P' " Het Ongeluk! "
En als de nachtuil, die zijn' vierk ontplooit, om maren
Er of to schudden, die ontstellen en vervaren,
Zoo opent hij zijn pij, de handers wijd vaneen,
En stampt met ijzren voet op de aarde, dat ze aan 't kraken
Zich splijt, om met gedruisch een' schrikbren storm to slaken,
Die hem omvat en voert door zwarte dampen heen .
Welhaast verscheen een dwerg, die, ondanks torenwachten,
De dochter van den heer dorst op haar bed verkrachten ;
De zoon ontving den dood in eerloos tweegevecht ;
De wreede Jacquerie, omwarend in deze oorden,
Kwam al het yolk des slots op eenen nacht vermoorden,
En heeft het trotsch kasteel tot op den grond geslecht .
En sedert, op het zien van dit verwoestingsteeken,
Voelt ieder wreed baron zich 't aangezicht verbleeken .
De tijd die alles slijt, slijt niets van zooveel naars .
De berggeit weigert steeds zich op dit pain to voeden,
Alwaar de herder 's nachts vaak schimmen ziet, die bloeden .
Men noemt het heden nog : het
x812 .

Slot des Bedelnars .
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Des Zeemans Kind aan zijne Moeder .

0 weep niet meer, mijn moeder

!

0 weep niet meer van nacht ;
Bewaak de zee slechts, moeder !
Als 't zonlicht op haar lacht .
Dan is do lucht vol mister,
Vol luister en vol zang ;
Dan zie ik om de tranen
To kussen van uw wang.

Maar nu, nu huilt de windvlaag

De donkre waatren door,
En 'k voel uw wee, o moeder !
Schoon 'k u maar weenen hoor .

Mijns vaders schip zal komen,
0 moeder, over 't meer ;
Zoohaast de druif zal blow,
Dan hebben wij hem weer .

De druif stood maar in bloesem
Hij liet ze aan mijne hoed',
En flu bedekt, o moeder !
Het bled haar' purpren glued .

Hij zal ons schelpen brengen
En vooglen rijk van dons ;
Maar wet 's al dit mijn moeder ?
Zich zelven brengt hij ons .
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Ons goede Lieve Vrouwe
Weet, hoe gij zuchten slaakt,
En hoe gij bidt des morgends,
En hoe gij 's avonds waakt .
Zij zal zijn schip geleiden,
Hoe schrikbaar 't water schijn'
Een week nog van schoon weder
En vader zal hier zijn .
'k Wil met u waken, moeder !
Maar zie, het sterlicht smacht
Bom slapen, lieve Moeder !
0 ! weep niet meer van nacht

De Bedelaar .
Res sacra miser eat,
S~1cEce.

God bone die mij de aalmoes schenken,
Waarmede ik honger stille en dorst,
En 't lijf voor regen hoede en vorst ;
'k Zal hunner in mijn be

gedenken .

De sneeuw, die neergolft van mijn kin, is tachtig winters oud .
Sinds lange jaren heeft mijn oog geen daglicht meer aanschouwd .
De tijd liet op mijn sterke leest zijne ijzren handen drukken,
En heeft mij ieder lid verstramd, en deed mijn' schedel

b ukken .

lk slacht den forschen eikenboom, die eeuwen heeft weerstaan
Aan zomerbrand en wintervorst en woedenden orkaan ;
Maar die, vermolmd en saploos thans, de kruin schier gansch ontbladerd,
Met enkle takken nog voorzien, voelt, dat zijn einde nadert! . . .
Zoo leeft alleen nog 't hart in mij . Al 't oovrig viel mij af,
Behalve slechts het licht der hoop, dat wemelt boven 't graf .
God bone die mij de aalmoes schenken ;
'k Zal hunner in mijn bee gedenken .
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Niet altoos was ik wet ik bee. Ik heb in mijne jeugd
Des levees heilgenot gekend, des levees rein vreugd.
Met kloek •gezonde ledn bedeeld, ontwikkelde ik mijn krachten
In zorgeloozen arbeid, vreemd aan andere gedachten
Dan die des akkerbouws . Ik dreef mijne vaders vee al vroeg
Ter wei, met klepperende zweep, of 'k spande voor den ploeg
Het sterk gespierde merriepaard . Niets kon mijne aandrift stremmen,
Wanner het mij gegeven was een driftig roe to temmen ;
En stoof ik, op mijn moedig bruin, der buren hoef voorbij,
Dan wekte ik veler oogslag op, en menig sprak : 't is hij !
God bone die mij de aalmoes schenken ;
'k Zal hunner in mijn be

gedenken.

wanner de dag des Heeren kwam, en's Heeren dienst verricht
Was, dacht ik ears de vreugdebron, die in verpoozing ligt .
Dan blies ik op de veldschalmei de blijde landjeugd semen,
En 't was een recht genoegen steeds to zien, hoeveel er kwamen .
Ik gaf het sein van ieder spel, 't zij men met pijl en bong
Of met den bol de gaaien trof, hetzij de kaatsbal vloog ;
Hetzij men op het grastapijt, in afgedeelde kringen
Met hupplen zich vermaakte, of met een lied in koor to zingers .
Somwijlen zei men, dat een maagd sterk bloosde, toen ze mij
Beschouwde en mij to vluchten scheen . Ik dacht alras : 't is zij!
God loon die mij de aalmoes schenken ;
'k Zal hunner in mijn bed gedenken .
En zij, die, ale bedeesde maagd, due vroeger had gebloosd,
Schonk later mij, ale dierbre gade, eon rijk gezegend kroost .
Wij zaten aan onz' breeders disch, de frischheid op de koonen,
Met twee pear dochtren, rank en blond, en drie volwassen zone .
Aan gene was de huiszorg thane, aan dezen was de teak
Des landbouws toevertrouwd, en elk vond d'arbeid eon vermaak.
Ik wandelde, aan mijn eegaas zijde, onze akkers road, wier schatten
De schuur, hoe breed en hoog gebouwd, niet langer kon bevatten ;
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Pooh, als ik mij ter rust begaf, bepeinsde ik soma mijn lot,
En 't scheen me een overlast van boil, en 'k dacht bevreesd aan God .
God bone die mij de aalmoes schenken ;
'k Zal hunner in mijn bee gedenken .
Want ziet, de Heer is wonderbaar : Hij zegent door bet kruis ;
Hij werpt zijn dienaars in bet slijk, als 't goud in een fornuis .
Geen lievelingen des geluks zijn hem de duurste vrienden,
Maar zij, die in ellende en ramp hem minders en hem dienden .
't Is of bet boil van bier omlaag op refine zielen woog
En hare loutring tegenhield in hare vlucht omhoog .
Gezegend dan de vaderhand, gezegend zij de roede,
Waarmee de Heer mij nedersloeg, al sloeg Hij tot den bloede .
Hij heeft mij van een' grooter' val, van waan en trots bevrijd.
Hoort mij, gelukkigen der aard'! hoort, hoe de Heer kastijdt !
God loone die mij de almoes schenken ;
'k Zal hunner in mij bee gedenken .
Wien heugt bet jaar van onheil niet, dat volgde op Waterloo?
De zomer was

en

regenvloed, en ook de herfst was zoo .

Ooze oogst kwam van hot natte void in half verrotte garven,
En 't voeder, voor den stal bestemd, deed vee en paarden sterven.
Die ramp trof mijne kindren diep . Zij kwijden eon voor een
Aan wreevlig koortsenvuur, en eer de winter gansch verdween,
Had ik vier lijken naar 't ontijdig graf verzeld . Mij bieven
Nog slechts twee dochtren en eon zoon, drie telgen van de zeven .
Mijne eega was al dood geschreid, door wanhoop overmand . Zoo treffend viol doze eerste slag van Godes vaderhand .
God bone die mij de almoes schenken ;
'k Zal hunner in mijn bee gedenken .
Sleehts ik verloor niet alien mood . Uit vroeger spaarzaamheid
Had ik de stallen weer voorzien, en de akkers weer bereid .
En als de lentewind weer blips, dan was hot, of de velden,
Met 's Hemels zegen oderspreid, 't geleden feed herstelden .
Nog nimmer stood de bloeiende aarde in rijker' dos gehuld,
Nog nimmer had de zomerzon zoo 'n overvloed verguld
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Van blonde halmen kloek gerijpt, die, droog en zwaar van zaden,
De schuren werden ingevoerd, tot berstens vol geladen .
Door zulke schatten werd de rouw in ons gezin gesust ;
Maar ach ! hoe ijdel is de hoop, die slechts op schatten rust !

God bone die mij de aalmoes schenken ;
'k Zal hunner in mijn be gedenken .

Nu kwam, met storm en hagelbui, het gure najaar aan .
De velden stonden kaal en bloot, -- de zolders vol van graan .
Daar zaten we, op een' avondstond van Slachtmaands eerste dagen,
Bij'twalmendlicht der mutserdvlam ('tlaast, datmijne oogen zagen,)
Na 't avondeten, road den haard . 't Was buiten vreeslijk weer
De hagel kbetterde op ons dak en door den schoorsteen neer .
Wij zagen door de vensterreet het rosse weerlicht blaken,
En hoorden 't buldren van den wind en 't schorre don derkraken,
En zegen allen op de knien . Mij trof op eens een schok,
Die mij, bewustboos en bedwelmd, terneer stortte als een blok.

God loone die mij de aalmoes schenken ;
'k Zal hunner in mijn bee gedenken .

'k Had verder niets ontwaard . Wanneer ik tot bewustzijn kwam,
Hijgde ik naar open lucht en bicht : ik aamde rook en vlam,
En hoorde een schrikkelijk gedruisch : rood mij eenkrijschend gieren
Van menschenstemmen, en op stab een noodgehuil van dieren ;
En aan - en rond -- en boven mij, en overal bet vuur,
Dat krakend door de daken brak van

't huffs

en van de schuur,

En dat, gevoed door zooveel schats, met een ontzettend razen,
Door 't hevig stormen van den wind verwoed Werd aangeblazen .
1k dacht dat ieder oogenblik mijn laatste stonde sloeg,
Wanneer een sterke vuist mij greep en op den boomgaard droeg .
God boone die mij de almoes schenken ;
'k Zal hunner in mijn bee gedenken.
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En hief hot hoofd, om flu mijn ramp to omvatten met een' blik .
Doch vruchtloos poogde ik als een' mist van voor mijn oog to vagen,
En vruchtloos wendde en keerde ik mij in 't rood : 'k was blind geslagen
Door 's Hemels bliksemvuur, 0 't was een akelige stood,
To hooren, hoe hot golvend vuur al mijne hoop verslond,
Te hooren, hoe de menigt' huilde en hoe mijn rundvee loeide,
En daar to zitten op een ship, waar eeuwge nacht mij boeide !
God lof, dat ik die ijslijkheen niet met mijne oogen zag,
Licht ware ik nimmer opgestaan van 't plekje, waar ik lag .
God bone die mij de aalmoes schenken ;
'k Zal hunner in mijn bee gedenken .
Bier sloop de wanhoop in mijn hart ; - de Heer vergeve 't mij ! Want toen mijne echtgenoot, half naakt, half levend aan mijn zij
Terneer zeeg uit mijn dochters arm, en snikkend mij verhaalde,
Dat ooze zoon ons had gored en 't met den dood betaalde,
Wen hij zijn tweede zuster ook, in smook en gloeiend rich
Gedekt, verlossen wou, en zelf daarbij bezweken was,
Toen wish ik niet moor web to recht, wat in mijn' boezem woelde,
En of 't goon vloek of gramschap was, die ik in 't hart gevoelde .
Mijn bippen krompen vreeslijk saam, on 'k borst onwillig uit
In eenen woesten, schampren lack van vreemd on naar geluid!
God loone die mij de aalmoes schenken ;
'k Zal hunner in mijn bee gedenken .
Zes maandon na die ramp word ik eon wooing ingeleid,
Ons door eons nabuurs vriendenzorg, op mijnen wensch, bereid,
En van hot oversehot gebouwd der mime en weidsche hoeve,
"aar ik eons zoo gelukkig was, thans eeuwig blinde on droeve !
Wij spraken weinig met elkaar . Mijn dochter on mijn vrouw
Bestuurden met eon' dienstknecht thans eon' kleinen akkerbouw,
En deden al wat mooglijk was, om mij 't ellendig levee
Nog dragelijk to waken ; dock vergeefs was al haar streven .

Mijne eega kwijnde en viel en stierf. Een jaar drie vier verliep,
En nets behoorde mij meer toe : in schulden zonk ik diep.
God bone die mij de aalmoes schenken ;
'k Zal banner in mijn bee gedenken.
Een allerlaatste slag hing flu mij dreigend boven 't hoofd :
God had alleen mij zwaar gestraft, en ik had God geloofd,
Pat hij mij nog wat nooddruft liet, en mij geen dak ontzegde,
Waaronder ik 't gemorzeld hart en 't brein ter ruste legde ;
Maar flu, flu kwam mijn medemensch, die strenger was dan God .
Hij sprak van koning en van wet en van een rechtsgebod,
En hechtte aan wat ik nog bezat bet merk van smaad en schande .
Hij veilde 't aan bet laag gemeen ten voordeel van den Lande,
En dreef mij, met mijn eenig kind, op straat uit huffs en haard!
Och ! had mij de Engel van den dood deer laatste proef gespaard!
God bone die mij de aalmoes schenken ;
'k Zal hunner in mijn bee gedenken.
Op de armen van mijn kind geleund, zwierf ik de landstreek rood,
En smaakte 't zure bedelbrood. De bloote ruwe grond
was meer dan eons mijn bed. De deugd van mijne dierbre dochter
Werd echter nog op de aard' herkend : een jongeling verzocht er
Mij om, en won haar hart en hand. Zijn noeste vlijt en tweet,
Verzachtten tot zijn' vroegen dood mijn onherstelbaar leed ;
En nu, sinds meer dan een vierde.eeuw, verbeid ik Gods genade,
En 'k zal haar zeegnen, als zij komt, al komt zij nog zoo spade .
Het is mijn dochters laatste telg, die thans mijn schreden leidt,
En haast aan d'oever brengen zal der grenslooze eeuwigheid .
God bone die mij de aalmoes schenken,
Waarmede ik honger stille en dorst,
En 't lijf voor regen hoede en vorst,
'k Zal hunner in mijn bee gedenken .
OOGSTMAAND 1845 .
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Het Lied van 't Maagdelijn .
• leeuwrik, tot de wolk gevlogen,
En daar u wieglend in den hoogen,
Hebt gij mijn' minnaar niet gezien?
Neen, niemand noemde of wees mij dien .

• snelle zwaluw, die gaat reizen
Naar hagelblanke wolkpaleizen,
Zaagt gij mijn' welbeminde niet?
-- Neen, nergens heb ik hem bespied .

• wouden, in wier looverzalen
De zangbron vloeit der boschkoralen,
Weet gij, waar mijn verloofde zij?
Neen, niemand trok alhier voorbij .

• rotsen, in de ruimt' verheven,
Waarboven de adelaren zweven,
Hebt gij mijn' ridder niet ontwaard?
Neen, noch den ridder, noch het paard .

• vloed, wiens golven schuimend vlokken,
Is hij uw diepten doorgetrokken,
Mijn oorlogsman met zijn helmet?
-- Uw oorlogsman slaapt in mijn bed .

De begraving van sir John Moore .
Niet een trom werd gehoord, niet een treurige foot,
Als wij 't lijk op de veste bestelden ;
Niet een krijger en loste als vaarwel eenen schoot
Over 't graf van de bloem onzer helden .
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Met ons wapenen delvende in de aarde,
Bij het weifelend licht, dat de maneschijn bracht
En de matte lantarenglans baarde.

Geene onnoodige kist hield zijn leden omkneld,
En geen lijkdoek werd vaardig gevonden ;
Maar hij lag als een krijger, die slaapt op het veld,
Heel en al in zijn' mantel gewonden .
Goed en kort was de bee, die wij spraken uit plicht,
En wij spraken van rouw noch van zorgen ;
Maar wij staarden versteend op dat doode gezicht,
En wij dachten verbitterd op morgen .
Ta, wij dachten, terwijl wij zijn rustbed, zoo nauw,
Zijne peluw, zoo eenzaam, daajr dolven,
Dat de vijand en vreemde op dat hoofd treden zou, --En wij ver zijn vandaar op de golven .
Wellicht barsten zij los in een schimpend gelach
Over de asch van zijn' geest afgescheiden ;
Maar 't zal weinig hem doers, zoo hij voortslapen mag
In het graf, waar zijn makkers hem leiden .
Onze lastige taak was maar half nog gedaan,
Als de klok den terugroep ons stuurde :
En wij hoorden van verre 't gedommel ontstaan
Van 't kanon, waar de vijand mee vuurde .

En wij legden hem neder in stilte en geween,
Op het bloedige rustbed der braven,
En wij griften geen letter en plaatsten geen' steep ;
Maar hij bleef met zijn' roem slechts begraven, . .
1845 .
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Het verstooten Kind .
'k Was nimmer eerie lievelinge --Mijn moeder lief, hoe blij gezind,
Heeft nimmer half zoo teer gelachen

op

mij, als op haar schooner kind .

'k Heb haar mijn zusters wang zien kussen,
Terwijl zij dartelde aan mijn zij,
En 'k heb mijn tranen droef verdoken
Er was geen enkle kus voor mij
En echter trachtte ik to behagen,
Zooveel mijn beetje wijsheid mocht ;
Ik wou behagen, en de kindsheid
Heeft zelden zulks vergeefs gezocut ;
Maar als ik voor mijn kunstloos streven
Nog onbeleefd bejegend werd,
Dorst ik haar aan den hall niet vliegen,
Om luid to schreieu op heur hart .
Hoezeer gezegend zijn de schooners'.
De min viert haar' geboortetijd ;
0 schoonheid! in mijn voedsterjaren
Heb ik geleerd, hoe waard gij zijt!
Want zelfs alsdan zag ik mij smaden,
Gedoemd tot onverhoord geween,
En 'k wenschte, nooit to zijn geboren .
Helaas, ik wenschte 't niet alleen !
'k Ben zeker, ik was zacht en teeder,
Maar in mijn zusters trekken zag
Men iets gelijk een' blik van liefde,
Die eenen kus eischte of een' lack ;
En als ik naar die gunstbewijzen
Ook mijne lippen reiken liet,
Geen mensch, die in mijn hart kon lezen
Het sparkelde in mijne oogan niet,
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226 -Maar ach ! to dieper in dat harte
Heeft dus de smaad het iced gewekt .
1k zag mijn zusters fraaie leden
Met bloemen en gesteent' bedekt .
Die vroeg ik niet, en echter dikwijls,
Wen dus verstooten in de pijn,
Benijdde ik haar het dierbaar voorrecht
Van zoo beminnelijk to zijn .
Doch zie, er kwam een dag van juichen,
Schoon tevens dag van bitterheid
De ziekte had op zusters leden
Haar doodvenijnig kleed gespreid .
Deze eens zoo wonderschoone trekken
Vertoonden thans het merk der dood,
En geene van haar vroegre vrienden,
Die zelfs niet Karen adem vlood .
't Was dan, dat ik bij nacht en dage
Bij haar heb onvermoeid gewaakt,
En dat ik voor haar hangend hoofdje
Mijn borst tot peluw heb gemaakt.
Zij leefde! - en minde me om mijn zorgen,
Mijn iced vervloog uit zie] en zin .
Eens was ik een verlaten wezen,
Maar nu -- flu heb ik een vriendin !
1845.

Het eerste grijs Haar .
De moeder voor haar' spiegel, terwiji heur hand op 't voorhoofd ligt,
Ziet starende op haar minnelijk, -- ja, flu nog schoon gezicht,
Waarom toch leunt zij op haar hand, met eenen blik zoo naar?
Waarom die tranen fangs haar wang? . . . Zij ziet hear eerst grijs haar
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De tijd nam nog maar weinig weg van haar bekoorlijkheid ;
Zijn werk van ernst vereelde 't schoon, dat in haar wezen left .
Nog kon zij treden in de rei, waar maagden hupplen rood :
Zoo hel is steeds haar nootbruin oog, zoo wonderschoon haar mood .
Verwelkt gestalt kan eer de vrucht van leed dan jaren zijn ;
De rimpel op de Fang is meest de groef van boezempijn ;
De treurge lippen murmlen sours geheime liefdesmart,
En 't half verduisterd oog verraadt een ongestadig hart .
Maar zij, gelukkig was ze als vrouw . De minnaar barer jeugd
Vond in haar trouw en liefdelach den prijs van zijne deugd .
Haar slaap werd nimmer nog vertraagd our wantrouw, achtloosheid ;
Haar leven was een wolkloos licht, -- waarom is 't, dat zij schreit?
Wen ze op haar ravenvlecht dus zag, wat kwam haar voor den geest?
0 ! niet haar vroegre zwierge lok bij bal of nachtlijk feest
Het bracht herinring aan haar jeugd, onwetend van iets valsch,
Eer nog haar hand de lokken vlocht, die stroomden langs den hals .
Zij voelde, 't scheen, haar moeders hand, die door dat haar ging, toen
Zij 't van haar voorhoofd schoof, our plaats to waken voor een' zoen .
Het scheen, zij zag haar' vader nog, die somtijds sluipend kwam,
En veinsde, alsof bij van die vlecht een dierbaar strengje nam .
En thane ziet zij heur eerst grijs haar ! 0! reken haar toch niet
Misdadig, als zij weent, wen ze eerst de vlucht der jaren ziet .
Zij greet, dat, een voor een', die vlek zal groeien in getal,
En rooven jeugd en schoonheid weg, totdat zij sterven zal .
Het is geen traan van ijdelheid, die voor de schoonheid valt : -Geen bloem toch zucht, omdat zij nooit weerom ale knopje bralt ;
Het is een zielsgevoel, dat zegt : 't is met de lent' gedaan
Voor eeuwig, en de zomerzon zal ras ook ondergaan .
Uw spiegel spreekt de waarheid, vrouw ! 0 volg zijn' weak ter deugd !
Neem gij 't gevouwen moederfloers, en last den krans der jeugd!
Ga ! zet dien krans uw dochter op ! uw schoon hervindt gij daar
't Waar' wel, zoo ieder wijsheid leerde in 't zien van 't eerst grijs haar .
1845 .
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Noraas Gelofte .
Verneemt wet NORA hooren lief
" Des graven zoon en trouw ik niet,
Al stierf heel 't menschdom weg van de

aard',

En wierd slechts hij en ik gespaard.
Voor al het goed en al den schat
En al het goad van land en stad,
Dat ooit verwinnaar kreeg ten loon,
En trouw ik niet des graven zoon . "

Een meid, ' sprak CALLUM op dat pas,
' Doet ras gelofte en breekt ze ras .
De heester op der bergen top
Ontplooit alsnu zijn' purpren knop ;
Dra komt de noordwind, die welhaast
Dien glens van berg en dalen blaast ;
Maar NoRA, eer 't verstuift, dat schoon,
Trouwt, licht, verblijd des graven zoon !

" De zwaan, " sprak zij, " rail' 't spiegelklaar
Des meers voor 't nest van d'adelaar,
En de Awe keere bronwaarts weer ;
Ben Cruaichan stort' met Kilchurn neer ;
Ons kort gerokte Clan, getergd,
Ontvlucht' den vijand in 't gebergt',
Maar, of natuur die wondren toon',
Ik trouw toch nooit des graven zoon . "

De wilde zwaan maakt, als weleer,
Hear nest in 't frisch gebloemt' van 't meer
Ben Cruaichan staat zoo vast als ooit ;
De streorn der Awe keerde nooit ;
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Waar ook de vijand slag mocht biers,
Geen clansman liet zijn hielen zien ;
Doch NORAAS hart word liefdes loon
Zij is de bruid van 's graven zoon .
1846.

De Laster .

I.
Wachter! laat een' priester komen en zich spoeden ! Morgen vond
Hij wellicht hier anders niet moor dan een lijk op doze spond' . "
Op die woorden des gevanguen had de wachter nauw gelet,
Wen hij hem de kruik met water en hot brood had voorgezet ;
Pooh onwillig viol zijn oogslag op 's geboeiden hollers blik,
Die bijna hem deed verschrikken, hem, onvatbaar voor den schrik ;
Want des lijders oog glom aaklig, als een graflamp waatrig rood,
Heel zijn wezen, al zijn trekken spelden 't naadren van den dood ;
En de wachter word bewogen en hij wendde in haast zich heen .
Weinig later zat een priester bij den stervenden alleen .
't Was een dier verheven wezens, die de wereld en hot vleesch
In hun eigen zely' kastijden . Heel zijn uiterlijk bewees,
Hoe hij dozen roep vervulde . 't Beenig, kaal geschoren hoofd
Droeg een kruin van grijze haren.'t Licht scheen in zijn cog gedoofd,
En behalve slechts een plekjen, als eon merk van lood of zwaard
Op de wang, dock heel zijn wezen in een' langen grauwen baard .
Diepe groeven in hot aanzicht tuigden van een' tranenvloed,
Die rinds lange jaren vloeide. Zolen aan den blooten voet
Lieten striemen zien en wonders . Vingren, ale tot hout verdord,
Meldden, dat de braine mantel, door een' leeren riem gegord'
Meerder teekenen van boete voor hot oog verborg, en toch
Was do eerwaarde ontschoeide vader in de kracht der jaren nog .
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Niemaud wee, wat de gevangen hem op stillen rouwtoon zei .
Daar verging een uur zoo plechtig en aandoenlijk tusschen bei,
Pat, wanneer des Heeren dienaar de belijdnis had gehoord,
Hem zoozeer de boezem schokte, dat hij nauwlijks 't heilig woord
Per vergeving uit kon spreken, en zijn hand trilde als een net,
Wen hij over 't hoofd des zondaars 's hemels zegen vallen liet .
Na een' stond van diepe stilte, richtte de gevangen 't hoofd
Van zijn' stroobos op den elboog, en" De hemel zij geloofd ! "
Sprak hij," 'k adem thane veel lichter .'t Is, alsof een zwaar gewicht
Mij van 't lang benepen harte daar in eens wierd opgelicht .
'k Voel, ale ware 't mij herleven.'kVoel, dat ik geen' mensch meer haat ;
Dien verdwaalde zelfs niet, die mij . . . Vader ! eer gij henengaat,
0 ! vergun mij nog een bede : 'k heb in deze donkre krocht
Vijftien eeuwenlange jaren in stilzwijgen doorgebrocht ;
Vijftien eeuwenlange jaren was bet winter in mijn ziel ;
Want ik wrokte op heel de menschheid, om hetgeen mij overviel,
Daar 't mij toescheen, dat de woorden : Recht en Wet en Strafgebod,
Slechts een vond der ondeugd waren, Gods recht aardigheid ten spot .
Vijftien eeuwenlange jaren heb ik her mijn leed verkropt,
En dewijl ik thane een hart vind, dat zoo hevig voor mij klopt,
0 vergun mij, dat het mijne zich er gansch in overgiet',
En zij dap de dood mij welkom, die mij toelacht in 't verschiet ! "
Driemaal richtte zich de vader van den steep, waarop hij zat,
Evenof hij been wou spoeden, door benauwde vrees gevat ;
Driemaal zeeg hij weer terneder, ale door hooger macht belet,
En hij keerde zich al zuchtend naar 's gevangnen strooien bed .
Hij bedekte met de vingren 't pat, da t uit zijne oogleen brak,
En hij stamelde iets nauw hoorbaar, en de veege lijder sprak

II .
"'k Was in mijne jeugd gelukkig, en gelukkig was ik in
De eerste jaren van een' echtband, saamgeknoopt door refine min

En gezegend met twee spraiten .'k Smaakte op aarde al 't heilgenot
Dat de sterveling kan vragen van de milde hand van God .
Allen druppelde van zegen, wat ik in den handel de .
Twee paar schepen haalden jaarlijks nieuwe schatten over zee ;
Maar wie ooit in goud of weelde's werelds hoogst genoegen zag,
~t Was iets eedler, meer verheven, waar veer mij 't geluk in lag ;
t Was eene onbesproken gade, hare deugd, haar liefde en trouw,
Waar geen vlekjen ooit op kleefde, 't was mijn aangebeden vrouw .
't Was vooral die eer en achting, die mij aanzien gaf en faam,
Verderdan mijn schepen zeilden ; 't was 'tvermogen van mijn' naam .
Zulk een lot scheen onverstoorbaar,'twerd,helaas ! to zeer verstoord . . .
Vader ! spaar uw diepe zuchten, weinig hebt gij nog gehoord .
't Blij verjaren van ons echtfeest zouden wij, ten derden maal,
In een' kring van vrienden vieren, bij een heusch en mild onthaal .
All' die wij genoodigd hadden rekenden ons guest tot eer,
En wij schikten aan den feestdisch alley zitplaats als weleer,
En het uur, waarop wij wachtten .. . .maar geen enklevriendverscheen .
't Werd al later, en 't werd avond, en wij bleven gansch alleen,
De een liet melden, dat de ziekte van een kindje, -- de andre dat
Een nog min beduidende oorzaak hem de komst verhinderd had.
In verbazing en verstomming staarden wij elkander aan,
En de spijt vlamde ons in 't harte . Wat tech was er omgegaan ?
Half verstrooid zocht ik het nieuwsblad, 't welk dien dag verschenen was,
Toen ik merkte, dat mijn gade 't met gespannen aandacht las,
En verbleekte bij de lezing . Als op eens bestierf haar mend,
En zij zeeg in onmacht neder . - Vader ! deerlijk was die stood .
Aan haar peluw vastgeklonken, zag ik 't licht der morgenzon,
Toen ze, ontwakende, mij vroeg of ik haar nog beminnen ken .
Niets van zulk een taal begrijpend,smeekte ik en bezwoer ik haar,
Dat ze eene al to sterke ontroering, om zoo weinig leeds, bedaar',
Daar zich alley zou verklaren . -- Koopzorg dreef mij flu ter plaats
Van de handelbeurs ; en vreemd was 't, daar weleer mijn beste masts

232 Mij den vriendenhanddruk boden, gluurden alien van ter zij,
Met een' aanblik van verachting, morden en ontweken mij .

'S Andrendaags en vole dagen later nog ontving ik niet
Dan terruggezonden wissels van geweigerd koopkrediet ;
Niet dan eischen van betaling, die ik geenszins wachten moest,
Eu waardoor, in luttel woken, heel mijn handel word verwoest :
In de toekomst zag ik 't schrikbeeld van hot akelig bankroet . . .
Vader ! last uw tranen stroomen ; want dan heeft mijn hart gebloed .
Lang verzweeg ik can mijn gade, wat de ontroostbre had gegist.
Toen ik eindlijk sprak en meldde, dat ik nog geene oorzaak wilt
Van zoo vreemd en wreed een onheil, reikte zij mij 't zelfde blad,
Pat haar 's avonds van ons jaarfeest dus ontroerd, geslagen had .
En wat las ik, groote Godheid ! beider naam en beider deugd
Vail met slangenspog bezwadderd, op een' toon van helsche vreugd
Laster, in zijn schrikgedaante, in zijn gruwbre leelijkheid,
Laster, zwarte gal der duivlen, op geheel mijn huffs gespreid,
Op mijne

eer en rechten wandel, faster op de blanke trouw

Van hot voorwerp mijner liefde, van een werelooze vrouw !
Tot dien stood gevoelde ik krachten, om to worstien met hot lot,
Tot dien stood gevoelde ik mood nog in hot harte en hoop op God ;
Maar flu brandde mij de boezem, en ik riep in wanhoop : wrack !
Vader ! is er ooit gejammerd om een jammerlijker zaak?
wrack, ik weet hot, goede vader ! wrack behoort alleen aan Dien,
Die de diepten peilt der harten en de nieren door kan zien ;
De verwaande, die zich zelven hier op aarde wrack verschaft,
Maakt op Godes recht eene inbreuk, en die wandaad wordt gestraft .
Maar dit kon ik toen niet denken . 'k Voelde mij de ziel doorboord ;
'k Zag in mij 't onschuldig offer van een' zedelijken moord,
En die moord, eerwaarde vader ! die alle aardsche straf ontvliedt,
Is meer gruwbaar en meer ijslijk dan de moord, die 't blood vergiet .
Deze toch kost den getroffen slechts een' hachelijken stood,
En hij doodt alleen hot lichaam ; maar de ziel blijft ongewond ;
Deze treft alleen den lijder : aan zijn magen en zijn kroost
Blijven 's werelds eer en aanzien bij des medelijdens troost ;
En de moorder wordt beladen met den vloek van Wet en Land,
En op 't strafschavot, o vader! sterft hij eons den dood der schand',
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Maar de laffe moord des lasters ! o! die werkt als zielengif,
Die den lijder doet verteren en verdorren tot een rif,
Die zijn levee duizend dooden doet verduren op een' dag ;
Die zijn Bade en zijne kindren treft met eenen zelfden slag ;
Die aan dezen alles roovend, heul en troost en medelij,
Maakt, dat elk hen hoonend nawijst als het schuim der maatschappij ;
Die, zelfs wen de schoot der aarde 's lijders leed verzwolgen heeft,
Als een onuitwischbaar brandmerk, flog op zijn gedachtnis kleeft ! -En die moord blijft' ongewroken, hier op dees rampzalige acrd',
En de moorder blijft het aanzien van zijn' medemensch bewaard.
Ver dat iemand hem beleedige als een haatlijk wangedrocht,
Ziet hij smaadlijk neer op de offers door hem weerioos omgebrocht,
En hij zamelt goud en schatten, en hij baadt zich in genot! . . .
Vader! zeg mij, schreeuwt dit alles niet om recht en wrack bij God?
Deze waren de gedachten, die mij woelden in de ziel,
Wen het hatelijke dagblad mijn genepen vuist ontviel .
En wat kon ik thans beginners? Waar was redding? Waar was raadP
Loochning, tegenspraak, herstelling door de drukpers P - 't Was to last ;
Want de doodsteek eens gegeven, en de laster eens verspreid,
Hoort men slechts als schuldbelijder 't offer, dat zijne onschuld pleit .
En mijn hart was to edelmoedig, en to waardig was mijn vrouw,
Dan dat ik voor een van beiden tot een laagheid dalen zou .
Maar de vuige ziel to kennen, (Vader! o ! vergeef dit woord!)
Die ons met het heilloos wapen van de laf heid had gemoord,
En daarop de wrack to plegen, die de wet op moorders legt,
Minder schuldigen dan lastraars, - o ! dit scheen me een eeuwig recht,
En dit smachtte ik nit to werken, en dit kookte mij in 't bloed .
Vader! 'k weet, het was een schennis, en gij ziet, hoe ik die boet .
'k Had aldra den naam vernomen van den lafaard, dien de nijd
Tot den laster had gedreven; en flu groeide flog mijn spij t
Toen ik daeht, dat hij zoo dikwijls aan mijn' disch en aan mijn' haard
Als een vriend had neergezeten en geen vleitaal had gespaard !
't Scheen, dat hij maar al to zeker voor mijn' wraaklust had geducht ;
Want hij was de stad ontweken . -- Ondertussehen was 't gerucht
Van den diepen val mijns handels over land en zee gegaan,
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En in minder dan twee jaren was hot gansch

met mij gedaan .

'k Had mijne eega zien verkwijnen cars hot knagend zielsverdriet ;
'k Had de spruitjes zelfs begraven, die haar dood mij overliet ;
Slechts was ik de schande ontweken van 't onteerende bankroet,
Door vrijwillige overlating van mijn have en van mijn good ;
En nu grijnsde mij de ellende, hot gebrek, de honger aan
-- Vader ! 'k dank u voor die tranen ; niemand schonk mij then een' traan !
Als ik eindelijk gezien had, dat de ellendling was gekeerd,
Voelde ik 't blood in de aadren stollen, en mijn wil word overheerd
Door de op nieuw ontblaakte woede, die mijn' laatsten penning bond
Voor eon wraaktuig in mijn handers, voor pistool en kruid en lood .
'k Wou hem niet in 't duister treffen, maar in 't aanzicht en bij dag,
Opdat hij de hand zijns richters in zijn lactate stonde zag . -'k Vind alhaast hem op de marktplaats, en ik vraag, of hij mij kept
Hij verbleekt en staat verlegen, en terwijl hij de oogen wendt,
Om mijn' schikbren blik to ontwijken, jaag ik 't lood hem voor den kop,
En hij stort voor mijne voeten, en men neemt hem bloedig op .
Daar men mij de handers ketent, die ik willig daartoe bied .
Echter lukte in hare poging mijn gekoelde wraaklust niet ;
Want de kogel was niet doodend : hij doorboorde slechts de wang . . .
- Vader ! ach !

waarom bedekt gij toch hot aangezicht zoo bang? --

Dat 's, eerwaarde !

mij ervaren, en dit hob ik vijftien jaar

In deez' kerker mogen boeten . Och! dat zulks voldoende waar'!
Dat ik bij uw schuldvergeving ook nog zijn vergid'enis
Mocht erlangen, eer ik sterve l .. . Vader ! zoek hem, waar hij is .
Licht dat wroeging hem verzelle bij des levens feestbanket,
En de vreugde van de wereld hem verbittere of belett' ;
Licht dat op zijn donzen peluw nooit de zoete slaap verschijn',
En hot knagen des gewetens al zijn krachten ondermijn' !
Zulks behoef ik, noch verlang ik . Zeg hem, dat hij alles smack',
Wat de rijkdom en de weelde hem kan bieden van vermaak ;
Zeg hem, dat hij in genoegen en in rust en vrede leev',
Dab ik alles won vergeten, - dat ik alles hem vergeef;
Maar, geliefde, goede Vader ! keer, o keer van hem niet af,
Zonder dab ge ook zijn verzoening neer kunt leggen op mijn graf !
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Na 's gevangnen laatste woorden zeeg de under op den grond,
Met zijn aanzicht plat ter aarde, en hij bad een' langen stood,
Gansch in hemelsch vuur verslouden . Als hij eindlijk hoofd en oog
Weder naar den hooge richtte, was zijn wezen bleek maar droog,
En hij sprak flu zeer gelaten tot den lijder : " Sterveling !
God alleen heeft niet gezondigd . Die Hij in genade ontving,
Zijn van alle kwaad gereinigd ; en gena voor alle kwaad
Gunt Hij aan den diepst gevallen, die de borst al sehreiend slant,
Die zich zuivert in de bronnen van het zaligend berouw,
En zijn hart maakt tot een' tempel, waar de Heer vernoegd in schouw' .
'k Mocht dit al bij u ontwaren . Schriklijk wreed hebt gij geboet
Voor een' stood van drift en dwaling en een' drop vergoten bloed .
't Naberouw heeft u gered, en (dank den hemel) gij vergeeft
Aan den meer dan gij beklaagbre, die uw heil verdorven heeft,
Wien gij nooit iets hadt misdreven, gij, noch zij, die 't offer blijft
Van zijn gruwelijke zonde, voor wier naam mijn tong verstijft ;
Waan niet echter, dat de paden diens ellendigen gestrooid
Zijn met zachte en frissche bloemen, dat hij 't hoofd met rozen tooit'
Waan niet, dat hij onbekommerd, onberouwend, ligt en rust
In de zachte en streelende armen van de weelde of van den lust ;
Neen ! van toen hij in zijn wandaad door den Booze werd gesterkb,
En uw beider deugd bezwalkte, heeft hem Godes hand gemerkt .
't Was vergeefs, dat hij een wijl oog in 't gedrang der wereld liep,
Om de donderstem to smoren, die in zijn geweten riep ; -Wen uw hand hem had getroffen, viel hij als een SAuLUS neer,
Door een wonder Gods behouden, en hij sprak : " wat wilt ge, o Heer!
Nauw hersteld van zijne wonde, zeide hij aan de aard' vaarwel,
En zich gansch den Heere wijdend, trok hij in eene enge eel,
En hij stak een Karen kleed aan, en hij nuttigde voortaan
't Zure en harde brood des boetlings, dat hij weekte in zijn getraan .
Onmeedoogend heeft hij sedert op het vadsig lijf gewoed,
Vijftien jaren zijne zonden, zijne gruweldaad geboet
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In onthouding, in kastijding, in 't verheffen zijner stem
Tot den Gever des genade . 't Zoete denkbeeld, dat gij hem
Uw vergifnis hebt geschonken, moog' nu de eerste balsem zijn,
Neergedruppeld als eon zegen op zijn wreede boezempijn .
Niets heeft hij u to vergeven ; want uw wrakeplegend lood

Pas voor zijne ziel eon weldaad, die haar redde van den dood,
Van den eeuwgen dood des doemlings. Mocht zijn levee u volstaan
Voor de hoop op Gods ontferming, uit uw' mond hier opgegaan !
Mocht hij, zalige ! U haast volgen ginder, waar nosh nijd noch haat
Ooit de liefdebron bezoedelt, daar zich 't geostendom in baadt !
Kom, o weergevonden brooder ! kom, ontvang den vredezoen,
Dien hij drukt op uwe lippen l . . . . "
't Woord was nauw gesproken, toen,
Ongerust door 't lang vertoeven van den priester bij de spond'
Des gevangenen, de wachter in den kerker voor hen stood,
En eon diep ontroerend schouwspel met verbijsterde oogen zag
De achtbre vader, die al zuchtend op des lijders boezem lag,
En hem, in vervoerde omarming, aan de borst geketend hield
Denkend, dat eon hevig meelij 's priestess zinnen had vernield,
Droeg hij in zijn spierige armen horn vandaar. Een uur nadien
Word eon andre ontschooide vader in de sombre eel gezion,
Die den stervende versterkte met hot heilig Englenbrood,
En, na weinig oogenblikken, hem in mete de oogen sloot .
1846,

De Woekeraar,
FRAGMENT.
Dar, in dat marmren praalgebouw, waar 't oog verbaasd op ziet,
Daar woven weelde en overvloed, -- genoegen woont er niet .
Daar waart de schaduw van eon' mensch, eon levend rif, in 't rondo,
Geteekend op hot bleek gelaat door 't kenmerk van do zonde,
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En zoekend to vergeefs naar heil in de armen van de pracht .
Des middags rijst hij van zijn sponde, ontzennwd, zonder kracht,
En kept voor 't overig des dags, nosh tank noch tijdverdeeling,
Maar vindt in al wat hem omringt, slechts afkeer en verveling .
Vergeefs dat hem elk werelddeel zijn rijkste schatten biedt,
Dat hem de kunst haar wondren gunt,

hij ziet, hij merkt ze niet .

Hij merkt de bouwversiersels niet van zijne marmren gangen,
Hij merkt zijn breede wanders niet met rijk tapijt behangen,
Noch zijn mahoniehouten vloer. als beeldwerk ingelegd,
Noch d'overvloed van zijden sneeuw op ieder raam gehecht,
Noch zelfs de perels van de kunst, die nis en lijst vertoogen,
Verfijnden wellust voor 't gezicht, en tegen goud gewogen !
Voor hem waait in zijn' weidschen hof geen balsemende locht
Uit bloem en plant, als zeldzaamheen in 't Oosten opgezocht .
Zijn hart drinkt geen verkwikbre koelte aan frissche watervallen .

Pus weegt de lustloosheid op hem den ganschen langen dag .
Erg 's avonds, in zijn' leuningstoel neerzijgend, zegt hij : ach !
Of slaat hij 't oog eens op zich zelv', hij sluit verschrikt het weder,
Als zag hij in zijn ziel gelijk in eenen afgrond neder !
Daar in dat marmren praalgebouw, waar 't oog verbaasd op ziet,
Daar worsen weelde en overvloed, -- de zielrust woont er niet .
De ellendling, die daar huist, is wars van alles, wat den boezem

Wenemaer .
FRAGMENT .
Daar stood ik op zijn graf. 1k voelde door mijne aderen
Nog eens die ijzing gaan, die 't denken aan de vaderen
Mij vaak gevoelen deed, en sours in mij een' sprank
Van heilig vuur ontstak, die uitborst in een' klank
Van dichtermelodie . Die sprank doofde nit bij 't naderen
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Lost zich, helaas ! thans op in traag en koud geschrift.
Daar stood ik op zijn graf, en 'k raakte met de vingeren
Den zwaren rozenkrans, die om zijn' hall mocht slingeren,
Toen hij to velde trok, en waarop 't reuzenzwaard
Des vijands stood gemerkt, en zich had bot geschaard .
Dat heilig overschot van een' der machtbedwingeren
Uit vaderlandschen stain, doordrong me als hemelsch vier,
En in verrukking greep ik weder naar de her.
Daar stood ik op zijn graf .

.

.

.

MENGELPOEZIE .

Heil en Onheil der Tooneeloefening .

Bekroond met den gouden eereprijs door de Maatschappij van Rhetorica
to Deinze, den 15ae° Jail 1827.
De wergild is een speeltooneel,
Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel .
VoriDEL .

0 zuster van den god, die 's hemel fakkel voert !
Gij, die elk edel hart aan uwe stappen snoert,
Uw tank, o

MELPOMENE !

is tranen to doen vlieten,

Maar tranen, die het hart een' wellust doen genieten,
Geene aardsche vreugd gelijk, 't Zij op het hoog tooneel
Ons uw verheven tred, uwe eedle houding streel' ;
Hetzij ge uw godenspraak ons fier in de ooren dondert,
Wen gij de deugd verheft en al haar schoon bewondert ;
't Zij ge ons der vaadren moed, hun heldendaan doet zien,
De sterfling juicht of schreit, naardat uw wenken vlien !
En gij, o

THALIA !

die 't hart, voor zorgen bukkend,

En opbeurt en verkwikt, wat is uw blik verrukkend !
De traan, dien

MELPOMEEN

doet bigglen door haar klacht,

Wordt door u weggedroogd, wanneer gij scherst of lacht ;
Ja, weedom, diep gegrift, die in geen vreugd wil deelen,
Kan uwe boerterij van lieverlede heelers .
Wat wonder, dat uw kunst, o Muzen ! eeuwen leeft,
En op den geest eens yolks den grootsten invloed heefb !
Maar kan die invloed vaak een bron van heil doen vloeien,
Hij kan der maatschappij geen minder onheil broeien .
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Welnu, Loon ons dat heil, Loon ons dat onheil aan !
Toon ons, hoe het tooneel die beiden doet ontstaan,

o

schaamle zangeres ! bij 't tokklen van de snaren,

En wijd uw' eersteling den god der dichtrenscharen!
Het eedle sap gelijk, waarvan de wijndruif zwelt,
Dat hart en geest verblijdt, verzwakte kracht herstelt,
Den kranke laafnis biedt, en vaak de frissche rozen,
Waarmee gezondheid prijkt, doet op zijn wangen blozen,
Den menschelijken geest weer opbeurt en verkwikt,
Als 't, afgesloofde brein near nieuwe vochten snikt,
Maar ook het bloed verhit, de driften brengt aan 't steigeren,
En 't hart zijn plichtbetoog doet aan de rede weigeren,
En heat en gramschap baart, en ongehoorden twist,
Waar vaak 't moorddadig steal het bloedig pleit beslist,
En ziekten zonder tal op 't menschdom uit komt gieten,
Dat zonder matigheid zijn' wellust wil genieten ;
Alzoo wordt, als een vrucht uit uwen schoot geteeld,
Tooneelkunst !

ons het heil en onheil meegedeeld !

Dus waart gij in Atheen de schutsgodin der zeden
Beschaving, kunst en smack, door u de boei onttreden,
Deedt gij aldaar ontstaan in Hellas' schrandren geest ;
Maar 't wereldwinnend yolk, door Sparta streng gevreesd,
held u ter afgodes, terwijl 't uw doel miskende,
En 't zonk in weelde weg, de springbron der ellende !
Zoo dankt misschien het yolk, dat aan de Seine woelt,
U die verheven drift, die 't voor de kunst gevoelt,
Maar ook dat ba sterdkroost der dappre en fiere Gallen
Wijt u de lafi'e zeen, waarin het is vervallen !
Men zie dien tempel ginds, nit marmersteen gebouwd,
Waar Bouwkunde al hear pracht en siersels aan ontvouwt
Het is een schouwburg . Dear bij het verblindend blikkeren
Van honderd lampen, die van alle kanten flikkeren,
Wordt zelfs het scherpziende oog bedrogen en misleid .
Dear glanst gebrijzeld glas op klatergoud gespreid,
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op

't edelste metaal in Peru opgedolven ;

Daar treedt de speler voor, gedost in een gewaad,
Waarop welvoeglijkheid met schaamte de oogen slaat ;
Daar wordt alleen de stof van Grieksche fabelvonden
In verzen opgehaald, die 't hart van drift doorwonden
Men toont er

JUPITER,

niet als hij 't misdrijf hoont,

En in den raad der goon de deugd met achting loont,
Maar als hij zich met list bij schooren weet to dringen,
Om haar het edelst pand, de maagdenbloem, to ontwringen .
ACHILLES

wordt er niet als dapper held verbeeld,

Maar als hij aan het hof van

LYCOMEDES

speelt

En juffrenkleedren draagt . Zet daar den voet niet henen,
0 maagd ! o jongeling ! daar zingen de Sirenen ;
Daar wordt de deugd bespot, de godsvrucht fel gehoond ;
Alleen wat eerbaar is, wordt niet aldaar vertoond .
Den weg tot het verderf strooit men aldaar met rozen ;
Wilt gij geen schaamterood doen op uw wangen blozen,
Zet daar den voet niet, neen ! de lessen, door den mood
Der wijsheid in uw hart gelegd, hoe diep gegrond,
Zoudt gij welhaast aldaar vergeten en verachten
Daar vloeit een bron van ramp voor heele volksgeslachten !
Maar wenden wij het oog naar 't verdere gesticht,
Dat ginds zoo heerlijk rijst en opblauwt voor 't gezicht,
Ook dit is ten tooneel, ten schouwburg opgeheven ;
Maar hier leert men den mensch naar 't schoon der deugd to streven ;
En voedt men er een drift in 't teeder hart der jeugd
't Is afkeer van het kwaad en liefde tot de deugd .
Der dappren heldenmoed, der vaadren grootsche daden,
Geschetst en afgemaald in der geschiednis bladen,
Brengt men daar voor het oog, en de eedle poezij
Zet haar verheven schoon aan die tafreelen bij.
Daar houdt de wijsheid hof, daar is 't een school der zeden,
Dar vormt men hart en geest naar de eeuwge les der reden.
16

(Iij, wulpsehen ! gaat er heen, aanschouwt er HIPPOLIET,
Die voor de dolle drift der schoone PHAEDRA vliedt ;
Gaat ! ziet er JACOBS

zooU, de kuischheid op de wangen,

Die zich der geile vlam, het lustverwekkend prangen
Van een verliefde vrouw onttrekt met mannenkracht .
Wj, die der eeden waarde en heilge trouw veracht,
Gaat, ziet er REGULUS den dood voor de oneer kiezen,
En BEILING nevens hem het leven eer verliezen,
Dan hij zijne eeden schendt of ooit zijn woord verbreekt,
Schoon een geliefde ga met al haar teerheid smeekt ;
En gij, hoogmoedigen ! ziet er SALMONEUS vallen,
Aanschouwt er NEROOS eind', tirannen ! jai, gij alien,
Die aan het misdrijf kleeft, richt daar uw schreden heen,
En ziet, wat straf hen wacht, die 't recht met voeten treen !
Onschuldigen ! ook gij moogt daar uw stappen wenden,
Uw oor, uw oog, hoe kiesch, zult gij daar nimmer schenden
De deugd, hoe teeder ook, die uwe ziel vereelt,
Vindt eene ware schuts in 't geen men daar verbeeldt,
En de eenvoud van uw hart is daar voor strikken veilig ;
Onschatbaar is die plaats, ze is voor de zeden heilig !
Wanneer men de uitspraak nu van dit gewichtig pleit
Aan 't oordeel overliet van de onpartijdigheid,
Die 't onheil en het heil in het tooneel gelegen,
In hare gouden schaal met juistheid op zou wegen,
De onzijdige balans, het vonnis doende ontstaan,
Zou naar den kant des heils voorzeker overslaan !
1827 .
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Lof der Schilderkunst .
Bekroond met den eersten eereprijs door de Koninklijke Maatschappij
van Rhetorica to Brugge, den 17 Juni 1828 .
Natuur en gij zijt een !
BILDEBDIJK, Buitendeven.

Die weergalooze kunst, die hart en ziel verovert,
Wen zij met kleur en verf op haar paneelen toovert ;
Die, telende als natuur, met onbegrijpbren gloed
Saar wonderwerk bezielt, haar linnen levee doet ;
Door wie het turende oog, in sombre hofgebouwen,
De lente bloeien ziet, de velden mag beschouwen ;
Die, om haar hemelsch schoon, der vorsten hooge guest
En achting waardig is, de grootsehe Schilderkunst
Is 't voorwerp van het lied, dat ik heb aangevangen
0 Dichtkunst ! gij alleen en uw verheven zangen
Zijt uwer zuster waard : besnaar gij de elpen her,
En zing haar' hoogen lof met ongedwongen zwier !
Doe ons haar tred'end schoon verrukt in de oogen blinker ;
Toon, dat gij machtig zijt, als uwe snaren klinken !
En zoo gij aan mijn' toon uw alvermogen biedt,
Dan is het doel bereikt, waarop mijn zangster ziet !
Gij, Schoone-Kunsten-rei ! wat is uw grootsch bedoelen ?
Welke is die wondre macht, waardoor gij op 't gevoelen
En op de zinnen werkt ? de harten zet in gloed,
En vreugde of smarte schept, verslagenheid of moed ?
Wat kan u zulk een kracht, een' invloed doen erlangen ?
Het volgen der natuur in haar verheven gangen !
Ja, dit is de echte bron, waaruit al 't schoone ontstaat,
Dat teedre zielen treft en met verrukking slaat !
En zien wij, wie van u, in dit vereend bejagen,
0 godenteelt! den prijs der grootheid weg zal dragen ! . .
0 eedle Beeldhouwkunst ! wen PRAXITELES hand
Den stalen beitel voert, en 't harde warmer karat,
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Treedt gij natuur op zij, en schijnt haar to evenaren ;
Gij toont me uw VENUS-beeld, en 'k blijf bewondrend staren ;
Maar 'k zie APELLES' doek, waar nets dan leven schijnt,
Zijn godlijke HELEEN !

en al uw schoon verdwijnt .

Gij, Bouwkunst ! zult de pracht van uwe tempels toonen
Verheven, heerlijk, grootsch, waard dat er goden woven
Doch alles, wat gij wekt, is eerbied en ontzag
Hoe klein bij wat de gloed van RUBENS' verf vermag !
En, Toonkunst ! j a, de ziel kunt gij door klanken treffen,
Haar treurig nederslaan, of streelen en verheffen ;
Wen ge op een' doffen galm het lied der dooden bromt,
MOZART J

is 't alles rouwe, en vreugde zit verstomd .

Het dondrend moordgeluid van HATDENS krijgstrompetten
Stort cooed in 't lafste hart, en kan 't in woede zetten ;
Maar, MICHEL ANGELO ! gij wijst me op Golgotha
Gods zoon aan 't galgenhout, en -- 'k Bidder, waar ik sta !
Dan zie ik Waterloo in PIENEMANS tafreelen,
En 'k grijp naar speer en zwaard, om in den strijd to deelen
Met dappren WELLINGTON, der Britten heldenbloem,
Met Belgies jonglingschap, verhit op oorlogsroem ! . . .
En gij, o Poezie ! om wie 't mij lust to levee,
Wat is uwe almacht groot, uwe eedle taal verheven
Verschriklijk is uw toon als 't onweer in den nacht,
Of roerend, lieflijk, teer, als 't avondkoeltje zacht .
HoMEnus grijpt de her en streelt de snaar : wie luistert,
Wordt weggerukt van de aard', blijft aan zijn' zang gekluisterd.
Wat kracht, wat majesteit straalt door in 't heerlijk lied,
Als hij de wenkbrauw fronst, hij die d'Olymp gebiedt !
En teedre THEOCRIET, op veld- en rietpijp spelend,
Een' lieven herderszang, een minnetoontje kweelend,
Bij d'onvermoeiden daps der hupplende akkerjeugd,
Spreidt wellust om zich heen, en drenkt de ziel met vreugd ;
Maar wil TENIERS die vreugd in ieders boezem wekken,
Hij schetst een kermisfeest, gevierd in Vlaandrens vlekken ;
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't Is apes

char natuur in houding en gelaat

Neen ! geen zoo stroef gemoed, dat hier den lack weerstaat !
Dan -- RAVEL treedt hervoor, -- hij zal de Godheid malen,
Die eens op THABOR daalde, omhuld met licht en stralen .
En gij, die 't grootsch tafreel, dien glans der heemlen ziet,
Blijf koud, wanneer ge kunt, en dek uw aanschijn niet !
Ja, u blijft, Schilderkunst ! de zege in 't zielverrukken
Wat heerlijk is en schoon moet voor uw puikschoon bukken .
De zeis des grijzen tijds en de engel van den dood
Vernielen wat bestaat ; gij zijt hun macht to groot !
Wat ooit op aard' bestond wordt door uw hand herschapen .
Zij, die Binds eeuwen her in duistre tomben slapen,
Wier roem alleen nog leeft, die men verbaasd herdenkt,
Verrijzen nit het stof, als uw penseel hen wenkt !
Voor u bestaat geen ruimt', geen afstand. Verre landen,
Met wat er huist en woelt aan 's aardrijks vreemdste stranden,
Roept gij van over zee, en stelt het ons voor 't oog,
Zoo waar als hij het zag, die ooit er henen tong ;
De deugd heeft u ten schut, en de ondeugd moet u hoonen,
Omdat gij beider recht aan 't nageslacht zult toonen,
wanneer gij beider daa .n, in het geschiednisboek
Met goud of bloed gestaafd, vereeuwigt op uw doek !
Waarhenen voert gij mij, Verrukking ! -- De Alpen rijzen..,
1k trek hen over . . . 'k zie Itaaljes paradijzen,
Met Rome, de aardberoemde, alwaar heel de achtbre stoet
Van 's werelds kunstenaars ter beevaart henenspoedt.
flier is het rijk der kunst . In kerk en tempelwanden
Wordt zij bier aangebeen, komt men haar reukwerk branden .
Men leidt me in een paleis, 't aloude Vatikaan !
'k Durf, loutere eerbied, 't oog hier nauwlijks opwaarts slaan !
Wat grootheid ! Zie ik bier eene andre schepping leven,
En word ik op den stroom des tijds teruggedreven ?
Of is bet grijs verleen, met wat men nog verbeidt
En van de toekom$t wacht, bier tegenwoordigheid ?
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Ginds rijst dat steil gebergt', dat ik mij vaak verbeeldde,
Als ik in dichtgloed baadde en dichterlijke weelde
APOLLO zit er neer, de godheid op

't gelaat,

Bij 't zangrig negental, dat om zijn zijde staat
En luistert naar den zang van PHOEBUS' waarde zonen,
Die daar onsterflijk zijn en bij de Muzen woven !
Daar verder is de schaar der wijzen van Atheen,
Door wie het ware licht eerst over 't menschdom scheen .
Hun onbeperkt vernuft is in hot oog to lezen
'k Vraag niet, wie PLATO is, wie SOCRATES mag wezen,
Neen, de inborst hunner ziel, die nit hun leering straalt,
Is onmiskenbaar stout op 't voorhoofd afgemaald !
Verbazing blijft me bij in gangen en vertrekken :
Wat wonder zal op nieuw zich aan mijn oog ontdekken,
Daar men me eene andere zaal, schoorvoetend, binnenleidt P
0 God ! de jongste dag in al zijne ijslijkheid !
Is 't mooglijk ! zooveel glans bij 's Heeren uitverkoornen,
Zooveel afschuwlijkheid bij d'afgrond toegezwoornen!
Ik beef van schroom terug, bij 't zien van straf en loon,
Door de Almacht uitgedeeld : 't is schriklijk ! maar 't is schoon!
0 ! verg de dichtkunst niet, door woorden uit to drukken
Wat hier het cog aanschouwt : haar poging zou mislukken !
't Is Been verbeelding, neen ! 't is waarheid, die daar blinkt,
En dit is 't werk der Kunst, veer wie mijn citer klinkt !
1828 .

Aan *
Gij loopt bij al de buren road,
En zegt, als werdt go er door geprezen,
Dat ik een' kus drukte op uw' mend .
Welhoe ! ge meet tech leelijk wezen,
Daar 't u verwondert, hoe een man
Een vrouw, als gij zijt, kussen kan.

247

Zelfopoffering uit menschenliefde .
Per solch es Muths sick riihmen kann,
Dem lohnt nicht Gold, dem lohnt Gesang .
BURGER.

Ginds, waar de wieg van kunst en heldengrootheid stond,
En 't gloriezonlicht daagde, op Hellas' heilgen grond,
Waar dichtrenvorst HOMEER zijn zangen wrocht, zijn wonderen,
En waar DEMOSTHENES zijn godenspraak deed donderen ;
Waar TIEMISTOCLE leefde en waar

LEONIDAs

Der wereld heeft getoond, wat ware krijgsmoed was ;
Daar, op dat dierbaar erf (het paradijs der aarde,
Eer overmaat van weelde er list en dweepzucht baarde,)
Waart thane verwoesting rood en slachting, en wat voort
Den Muzelman verzelt bij wreeden christenmoord .
Daar kruipt thane Spartaas kroost, onmenschlijk aangegrepen,
Voor Mekkaas yolk in 't stof, moet ijzren boeien deepen,
En wordt, ale dienstbaar vee, in 't juk eerst afgemat,
Eer 't naar de slachtbank stapt, die 't met zijn bloed bespat .
Geen kindsheid, maagdeneer, geen grijsheid wordt beveiligd ;
De templen van den Heer zijn daaglijks snood ontheiligd,
En 's Hemels priestrenkoor wordt aangetast, ontzield,
Daar 't Godes dienst verricht en voor de altaren knielt !
Vergeefs doet Griekenland den schrikbren noodkreet stijgen,
Vergeefs het wee geklaagd ; Europaas vorsten zwijgen
En laten heel een yolk, een Christen yolk, vergaan .
Nog luttel tijds getoefd -- geen Griek meer zal bestaan ! . . .
Maar welk een vlag zweeft ginds, nit Albion gevaren
Naar 't Adriatisch Meer, langs de ongestuime baren ?
0 ! 't is een eedle Brit, die have en huffs verliet,
En lijf en goed en schat den Griek ter hulpe biedt .
Hem trof het knellend wee, dat ongehoorde lijden ;
Waar Menschheid wordt verdrukt, daar wil hij voor haar strijden .
Hij landt ; -- en 't wapenstel en 't krijgstuig, dat hij bracht,
Verschrikt den Ottoman, die op geen' weerstand wacht .

Reeds staat hij aan hot hoofd van duurbeproefde helden,
Die op hot hooren van zijn naam to zamen snelden,
Om, door hem voorgeleid, zich moedig vrij of dood
Te kampen, op den grond van hunnen bloedstroom rood .
Reeds doet hij hier en ginds de trotsche halvemanen
Verdwijnen voor hot kruis der Christen oorlogsvanen ;
Reeds slaakt hij veler boei ; en Griekens slavental
Juicht, dat het beast den held verlossing danken zal
Pooh, neon ! eon felle ramp bestaat hem aan to randen
Den dampkring ongewoon, verduurt hij 't middagbranden
Na koude nachtlucht niet ; -- de koortsvlam grijpt hem aan,
En dwingt hem onvoorziens, van strijden of to staan .
In Missolonghis vest, zoo wijd van vriend en magen,
Ligt hij (geen hulpe bast!) op 't krankbed neergeslagen ;
En de eedle, die in kunst ROMEER op zijde streeft,
AcxIL in dapperheid, de groote BYRON. . .. sneeft !
Ziedaar, o menschenliefde ! uw heerlijkst beeld geteekend,
Schoon al den glens, dien 't hoeft, den echten toon ontbrekend ! -'t Is teeder, wen goon hulp den weedom baton mag,
En 't fel gefolterd hart zich uit in smartgeklag,
Den lijdenden alsdan, door weenend moo to treuren,
Door eon' gevoelgen traan, is 't mooglijk, op to beuren .
Zoo wordt hot veldgebloemt', dat 't zonvuur had verschroeid,
Door d'uchtenddauw verkwikt, waarna 't weer lieflijk bloeit,
't Is odd, wear gebrek en bleeke honger wooden,
't Ellendige gezin to ontdekken en to voeden,
En met den overvloed, dien God heeft uitgestort,
To zorgen, dat de nood, wear 't past, gelenigd word!
En eedler, schooner nog zijns brooders leed to heelers,
Door 't zuur gewonnen brood verrukt met hem to deelen .
De winterzon biedt dus, wanneer hot aardrijk kwijnt,
Hear' flauwen vuurstraal nog, die den zoo troostlijk sehijnt .
Ja, 't weldoen van natuur, in 't zegen,deelend pogen,
Stelt Menschenliefde voor, weldadig, en bewogen ;
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Maar nimmer wordt naar eisch de sterfling afgemaald,
Die zijner broedren heil met eigen graf betaalt !
Vergeefs de schepping, om gelijknis rond to dwalen,
Geen voorwerp in natuur ken bij zijn grootheid halen .
Alleen de fabelleer, die van een' Puu NIx meldt,
Heeft in dit heerlijk beeld zoo'n grootheid voorgesteld !
In 't trouw geschiedverhaal staan eedle REGULUSSEN
Bij BEILINGS, SCHAFFELAERS, bij waarde CURTIUSSEN,
Staan andere namen, die de faam Binds eeuwen noemt,
Wen zij grootmoedigheid of zelfopoffring roemt,
Doch 't was of eed of plicht, die vaak die helden griefde,
Of drift voor 't vaderland, of kroost- of oudrenliefde ;
Maar 't was die liefde niet, het voorwerp van mijn' zang,
Die rein en heilig is en zonder zelfbelang,
Die rang noch namen kept, wanneer er valt to hoeden,
Maar, waar vernieling heerscht, in vlammen of in vloeden,
Den dood in 't aanzicht vliegt, en hem zijn proof ontscheurt,
Onachtzaam, of zij zelf 't bestaan er bij verbeurt.
Dus kept haar ieder oord, wear zij haar templen stichtte,
Dus kept haar Nederland : oerneem, wet ze er verrichtte!
Twee kielen reven 't zeil aan Hollands noorder ree
Voor Huidsduinen. Eon storm verheft zich, en de zee,
In woede, sleet en bruit . Hoor, hoe de golven klotsen,
Als waterbergen, die elkander tegenbotsen !
De orkaan, in 't gieren, rukt met buldrend windgerucht
De kabels los, en werpt de kielen naar de lucht
Als enkel schuim, of smakt ze in bodemlooze kolken .
Welk een ontzetbre strijd van golven, winden, wolken !
Hier is onmooglijkheid tot redding ; want den dood
Te tarten bast er niet : onnaakbaar is de nood.
Nochtans, (en wet versaagt den moed van ware helden,
wanneer 't gevaar gebiedt, 't moog' hen of andren gelden P)
Op 't ongestuime strand staan zeven dappren dear
Die wijzen 't schriklijk lot van 't scheepsvolk aan elkaar,
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Niet eer is 't leed gekend dan 't redden ondernomen .
Men werpt in booten zich, en worstelt met orkaan
En baron, wat men mag . Wat schreeuwt ge uw echtvriend aan,
0 vrouw ! dat hij aan u en kindren heeft to denken ?
" Dar ook zijn moeders licht, die mij ter hulpe wenken ! "
Dus roept hij, en hij dringt zich met zijn makkers voort .
Wat lieul ! char raakt men reeds de schepen beide aan boord !
Daar zet men op hot strand reeds elf geredden neder,
En keert met dubblen mood naar de ongeredden weder !
Maar ach ! 't is thans vergeefs !

den nood, die steeds nog klom,

Kan niets moor weerstand bien . De booten kantlen om
En zinken . 't Stout bestaan kost aan eon viertal 't leven .
Nog strijdt char met den dood eon vijfde van de zeven,
En eer de golf hem zwelgt, roept hij, bij 't ijslijk lot,
Zijn' vader toe : " Vaarwel, tot wederzien bij God!"
Neon, iets wat grootscher is heeft nimmer mensch bedreven .
Eene onbevlekter load dan doze, en moor verheven,
Waar' godlijk, en ook Hij, die menschdom schiep, alleen
Heeft tot eon grooter doel, eon' heilger' strijd volstreen
Hij, loutre menschenliefde, ontsteeg der heemlen kringen,
En ging naar Golgotha, om al de stervelingen . . .
Maar de eerbied boeit mijn tong : neon ! 'k roer die stof niet aan
Hot past den Englen slechts hiervoor de harp to slaan

Lindor .
Hot was eon genoegen om zien, hoe hij minde
Haar bijzijn verkwikte hem, deed hem zoo good !
Haar oogslag doordrong hem en boorde tot in de
Verborgenste bronnen van 't bruisende blood .
Eons zeeg op zijn' boezem haar voorhoofd, als tevens
Zijn lip op dat voorhoofd in vuur nederviel .
Dat was de gelukkigste stonde zijns levens,
Zijn stoffelijk wezen word loutere ziel .

-

5l

Nadien reel een onweer in 't binnenst zijns harten
De twijfel, een geesel der hel, word zijn lot .
Hij wilde den wenk der Voorzienigheid tarten,
Maar stortte terneer als geslagen door God.
Nog word hij gored en hij kwam tot hear weder,
Maar weinig hervond hij van 't goon hij bezat ;
Hij bond hear zijn hart, ongeschonden en teeder,
En kreeg eene pleats - op dit ijskoude bled .

Stancen .
Dear gij 's morgens
Kwijnt en zucht,
En tot worgens
best en kuclit ;
En geduldig
't Kraagj a rekt,
En zorgvuldig
't Hoofd bedekt ;
En u nauwlijks
Spieglen gaat
Of iets grouwlijks
Voor u staat ; Als den 't duister
Nederzinkt,
En in luister
't Waslicht blinkt ;
Hoe de rozen
Op uw wang
Weder blozen
Uren lang ;

-- 252 -Hoe ge een' schooners
Sneeuwen hats
Weer komt toonen,
Blank en malsch ;
Hoe eon blonde
Vlecht u siert,
En langs ronde
Schoudren zwiert ;
Hoe ge een glansend
Mondkoraal
Toont, al dansend
In de zaal ;
Dit verwondert
Iedereen ; -Uitgezonderd
U alleen .

Hans en Grietje .
zIJ .

Gij volgt mij, waarheen ik mij wends of mij keer',
Met blikken, die al to veel vuur laten blijken ;
Zie vrij maar wat elders, en kijk niet zoo zeer,
Of anders mocht gij nog u de oogen verkijken.
HIJ .

Indien gij niet omzaagt, zoohaast ik mij keer,
Dan zoudt gij niet zien, waar mijne oogen op dringen .
Ei ! draai niet uw hoofdje zoo vlug en zoo zeer,
Of anders mocht gij nog uw nekje verwringen .
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Het Floers .
DE ZUSTER .

Wat deert, wat deert u, mijne broederen ?
Hoe somber wendt gij de oogen of !
Uw blikken, zwart als uw gemoederen,
Zijn wreed als lampen in een graf.
Gescheurd zijn uwe gordelringen,
Reeds driemaal sloot ik de oogen dicht .
Toen van uw half getrokken klingen
Het lemmer glansde in mijn gezicht .
DE OUDSTE EROEDER .

Zeg, hebt gij heden niet uw hoofdfloers opgelicht ?
DE ZUSTER .

Ik kwam dan, broedren ! van de baden,
Van onze baden kwam ik dan
Bedekt voor 't dartel oog der kwaden,
Voor Giaour en voor Muzelman,
Terwijl ik de moskee kwam naderen,
Was heel de lucht zoo bang en heet ;
Toen suisde een windje door de bladeren,
Pat eens mijn floers verschuiven deed .
DR TWEEDS EROEDER .

Een man ging daar voorbij, een man in 't groen gekleed P
DE ZUSTER.

Misschien, ja . . . doch zijn stout verbreken
Zag niets van mijn bedekt gezicht ;
Maar, broedren ! 'k hour in stilte u spreken !
Gij spreekt in stilte, en dreigt mij licht

-- 2 54 Dorst gij naar bloed ?

Op uwe zielen,

Hij zag mij niet, o broedren ! neen !
Vergeving ! zult ge eon vrouw vernielen .
Verzwakt, en naakt en in geween ? . . .
DE DERDE BROEDER .

De zon was rood gevlekt, als ze in het westen scheen .
DE ZUSTER .

Vergeving ! last mij 't heil des levens !
Vergeving ! weest niet wreed jaloerseh
God ! in mijn borst vier klingen tevens !
Helaas, mijn fibers, mijn gazen fibers !
Ontvlied mijn handen niet, die rooken .
Uw wrack, o broedren ! is vervuld ;
Want ziet, mijne oogen, half geloken,
Zijn met het fibers des doods omhuld .
DE VIERDE EROEDER .

Dit is er een voor 't minst, dat gij niet lichten zult.

Snedigheid .
Twee broeders waren can elkaar
Gelijkend op een haar.
Een hunner stierf, en langs de wegen
Kwam buurman PIET den andren tegen.
0 zeg mij, " sprak hij zeer verlegen,
Mijn twijfel is voorwaar zeer groot,
Wie van u beiden is er dood ?
1840 .

Hoe zal 1k, sprak hij .
• Hoe zal ik " sprak hij,

"

Den schrik deter baren,

De roovers ontvaren P
` Roei aan ' zeide zij .

• Hoe zal ik " sprak hij,
" Gebrek en ellenden
En droefheid doers enden ? "
Slaap in ' zeide zij .
Hoe zal ik, " sprak hij,
Het hart en de zinnen
Der schooners verwinnen .

• Bemin ' zeide zij .
1840 .

De Grondregels .
"

Schrijf, zooals gij spreekt

Wordt door SIEGENBEEK gepreekt
Als een vaste, stalen regel .
Daarom scheldt hem BILDERDIJK
Voor den onbeschoftsten vlegel
Van het gansche beestenrijk .
Deze, steeklig als een egel,
Zweert oils, dat ge grondles blijft
" Spreek, woals gij schrijf t "
Waaraan hangt men flu zijn zegel ?
Ik, die stelsels weinig sta,
Kies voor mij een' effen wegel,
Waar ik vast en zeker ga,
Dus dat ik mij zelven

"
1841 .

ra

Spreek en schrijf, dat men 't versta
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Twee Oostersche Zinnebeelden .
I.
• Zijt gij amber? " sprak eon wijsgeer
Tot een nietig klompje stof,
Pat door zoeten geur hem trof. --

• Need ! " was 't antwoord van het klompje ;
Maar ik woonde eon korte pons
In gezelschap met de roos . "
II.
De glans en de vreugd van 't herbloeiende jaar,
De roos en de nachtegaal minnen elkaar,
En nergens is liefdegevoelen oprechter,
En nergens eon paar aan elkander gehechter ;
Zoohaast als de schoone haar tooisels ontvouwt,
Vloeit 's minnaars gezang door hot geurige woud ;
En als zij zich kleedt in haar' prachtigen luister,
Dan plengt hij zijn tonen bij dag en bij duister ;
En als zij verwelkt, - ach ! de schoonheid is teen !
Dan hoort men in 't loover Been' nachtegaal meer .
1846.

Aan sommige Afgevaardigden,
B1J HET INHULDIGINSFEEST VAN DEN FRANSCHEN SPOOR4VEG TE BBUSSEL .

Wanner gij stoft, dat Belg en Franschman zijn verbonden
Door eene zelfde taal, wien of gij toch bedriegt ?
U zelven ; want daar zijn hier drie millioenen monden,
Die roepen, dat gij liegt .
1846.

