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LEVENSSCHETS
VAN

K. L. LF,DEGANCK.
Indien zich ooit in de geschiedenis der letterkunde een wonderbaar verschijnsel heeft opgedaan, is het wel de bloei der Nederlandsche letteren in België na de omwenteling van 1830. Te
midden van het volk, dat het gebruik zijner 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 Koninkrijk der Nederlanden blijken van aanleg voor de poëzie hadden gegeven; doch
slechts nadat de Belgische vlag in de zuidelijke gewesten onverstoorbaar geplant scheen, vertoonden deze zich in hun volle poische
kracht.
vóór 1830 eene zekere faam in
Onder de Belgen,
s.,, - -, die
- reeds
de Nederlandsche letterkunde hadden verworven, bekleedt KAREL
LODEWIJK LEDEGANCK eene voorname plaats. Hij zag het eerste
levenslicht op den 9den November 1805 te Eekloo, eene kleine stad in
Oost-Vlaanderen, waar zijn vader, JOHANNES, een niet onverdienstelijk onderwijzer, tijdens de vereeniging van Noord en Zuid een
der eersten was, die de verbeterde methoden in zijne scholen dorst
invoeren. Zijne moeder JOHANNA JUDOCA CODDENS, was een dier

aartsvaderlijke huisvrouwen, wier geslacht bij ons schijnt uitgestorven te zijn, en die den vromen pater POIRTERS en den wijzen vader
CATS van buiten kenden., Hoe groot de invloed van LEDEGANCK'S
moeder, niet alleen op de vorming van zijn kinderlijk harte, maar
tevens van zijnen poëtischen geest moet geweest zijn, leert ons de
Dichter zelf, wanneer hij . van haar getuigt :
Aan haar heb ik, amp Harp! uw vroeg 'Dom te danken
Terwi j l zi j in de wieg mi j schommelde onvermoeid,
Zveefde op haar' adem soms een stroom van vreemde klanken.
En met de moedermelk k am melodie f-,-,/1‘ 1,4:
't Was even of haar j eugd, bi j zorneravondstonden,
in 't suizen van den 1,,ind die tonen had gehoord,
\Vaarrnee, bi j 't voorgeslacht, zich vreugde en smart verkondden,
En die de stroom des tijds sinds eeuwen heeft versmoord.
En ais reeds de ouderdom haar wang met , rimplen groefde,
Lag nog een roerend lied bi j wi j len op haar tong;
Zoodat mi j n dorst naar zang geen andere bron behoefde,
Dan die voor heel mi j n j eugd uit hare borst ontsprong.

Ras ontwikkelde zich de knaap, en van zijne eerste jeugd af
legde hij eenen onvtrzaa_clbaren dorst naar wetcnschap aan den dag,
die zich geene moeite ontzag, om het nagestreefde doel te treffen. Dewijl nochtans zijne ouders door de fortuin niet waren gezegend,
konden zij dien onver7aadbaren dcrst in hunnen zoon niet lang bevredigen, en moest de leerzuchtige LEDEGANCK, wanneer hij nauwelijks de jongelingsjaren had bereikt, voor zijne toekomst zorgen. Hij
verwierf Bene plaats van schrijver aan het stadhuis te Eekloo, waar
zijn helder oordeel en zijne vaardigheid in bestuurlijke zaken hem
weldra deden onderscheiden. Zijne ledige uren begon hij dan reeds
aan de oefening der Nederlandsche dichtkunst te wijden. Ofschoon
de Rederijkers nog alom in Vlaanderen heerschten, en met hen
PHCEBUS-APOLLO met de Muzen driemaaldrie en den bonten kiatergouden stoet van heele en halve goden, zoo brak de jonge LEDE-

____

5

---

GANCK 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 waren gelegenheidsverzen, en in een tijdvak, toen de Rederijkersgilden in België nog
uitsluitelijk wierook brandden voor cc der kunsten God, » en wedstrijden uitschreven, kon het niet anders, 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 liefelijkheid der maand Mei. Al vroeg moet LEDEGANCK eene

zekere vermaardheid in zijne geboorteplaats hebben
verkregen : tot een bewijs daarvan strekken de strophen, die aan den
veel belovenden Dichter reeds in 1823, op den 1 6den December,
werden toegezonden door eenen letterkundige van zeer kieschen
smaak, den heer C. A. VERVIER, destijds agent van den algemeenen
rijkskassier te Eekloo, en waarin aan den jongen LEDEGANCK eene
schitterende toekomst werd voorspeld. Die strophen gingen daarenboven vergezeld van een voor den jeugdigen Poëet kostelijk geschenk,
namelijk de Gedichten van H. TOLLENS.
Dat de voorspelling van den heer C. A. VERVIER zou verwezenlijkt worden, toonden de lauweren, die LEDEGANCK weldra
mocht plukken. De Maatschappij van Rhetorica te Deinze schreef
eenen prijskamp uit, en LEDEGANCK trad in het strijdperk, en behaalde den gouden eerepenning op den 1 5 den Juli 1827. Alhoewel
het bekroonde gedicht : Heil en onheil der tooneeloe f ening, in den
smaak van die dagen zij behandeld, is het nochtans geenszins van
verdiensten ontbloot : het overtreft door gemak van versbouw en
kracht van uitdrukking de nietige « rijmdichten » van dien tijd.
Een ander gedicht, een weinig later (1828) vervaardigd, de laatste
Zwaluw, bewijst verder, dat, wanneer LEDEGANCK zijne onder-

werpen zelf kiezen en uit zijn eigen hart mocht zingen, hij zich dan
reeds tot eene zekere hoogte wist te verheffen.
LEDEGANCK liet het bij dezen eersten lauwer niet. In 1828
-op den 1 7den Juni, behaalde hij den eersten prijs bij de Koninklijke
Maatschappij van Rhetorica te Brugge, met den Lof der schilderkunst, een gedicht, dat zeker van geene overdrijving is vlij te pleiten,
doch 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 strijdperk 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 epigrammen : « zijn barbier
was niets anders dan een barbAer : het scheelde maar ééne letter. »
Den 31 sten Mei 1830 ontving hij den gouden eereprijs, door de
Maatschappij van Rhetorica :e 'E hielt uitgeloofd, voor zijne Linnenmakerkj, V lcanderens welvaren, een voortreffelijk gedicht, waarmede hij aistoen veel lof inoogstt, en waarin plaatsen voorkomen,
verdie men te rechte met het fraaie Buitenleven van POOT heeft
.
geleken (1). In dit gedicht waait ons reeds de geurige frissche wasem
van de Boekweit tegen, die de Dichter eenige jaren later mei zooveel kunst en zwier zou bezingen.
Bij ministeriëel besluit van den 21 Sten Juni 1834 werd cen nationale wedstrijd voor poëzie uitgeschreven, waarvan het onderwerp
was de Zegepraal van 's Lands onafhankelijkheid en de lotbestemming des Vaderlands. Aan LEDEGANCK viel nogmaals de
eerste prijs ten deel. Eenigen rekenden het den Dichter als eene
misdaad aan, dat hij eene omwenteling had willen verheerlijken,
die toch niet gansch zijne goedkeuring kon hebben weggedragen;
(1) Veertien jaren in België en vlugt uit Brugge, door VAN GENABETH,
Amsterdam, 1831.
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doch zeker hadden die van het prijsvers nog geene kennis genomen,
en zij moesten later toestemmen, dat LEDEGANCK zich hier zeer
behendig uit den slag heeft weten te trekken. Aan diegenen, welke
hadden verwacht, dat zijn gedicht een smaadvers op het voormalige
Staatsbestuur zijn zou, antwoordde hij met den Franschen Dichter
Non, sous quelque drapeau que le barde se range
La muse sert sa gloire et non ses passions,
Non, j e n'ai pas coupé les alles de cet ange,
Pour l'atteler hurlant au char des factions

Er zijn eigenlijk twee tijdperken in de dichterli j ke loopbaan
van LEDEGANCK : het eersLe strekt zich uit van zijne eerste dichtproeven tot aan zijne bekroning in den wedstrijd des Staatsbestuurs;
het tweede gaat van 1834 tot aan zijnen dood. In het eerste tijdperk
wordt zijne poëtische vlucht nrig meermaals belemmerd door de
rhetoricale banden, terwijl hij in het tweede 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 hunne alledaagsche, versletene prijsvragen hem nog verlokken; sedert zijne bekroning te Brussel liet
hij alleen zich door eigen verbeelding leiden. Hij bekreunt zich niet
meer .over het oordeel dier rijmersgilden, samengesteld uit eenvoudige
ambachtslieden of landbouwers, welke niet wisten wat poëzie 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
te louteren, was zijne studie van de grootste dichters onzer eeuw.
Het lezen van A. DE LA MARTINE, VICTOR 146GO, SCHILLER en
LC40) BYRON bracht eene volkomen omwenteling teweeg in de letterkundige begrippen van onzen Dichter.
Na iiine zegepraal in den wedstrijd des Staatsbestuurs, wijdde

zich gedurende eenigen tijd min aan de beoefening
der vaderlandsche letterkunde, om zich op drogere studiën toe te
leggen. Gaarne hadde hij den graad van doctor in de rechten verkregen; doch daartoe was de kennis der oude talen onontbeerlijk,
en LEDEGANCK 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 gids zou hij het heiligdom der oudheid genaken en zich ontsluiten ! Eene zware taak inderdaad, die hij op de schouders nam,
doch niet zwaar genoeg, om eenen man met een karakter als hei
zijne af te schrikken. Het is onmogelijk zich de buitengewone wilskracht voor te stellen, die hij in het betrachten van dit zijn doel aan
den dag legde ! Wanneer hij het eindelijk zooverre had gebracht,
dat hij de lessen der Hoogeschool volgen kon, kwam de weetgierige
Dichter te dien einde verscheidene malen in de week te voet van
Eekloo naar Gent, en zoo
LEDEGANCK

Bracht hij den dag en soms de nachten door,
Onachtzaam op ontijdig Iichaamskrenken.

Eindelijk verkreeg hij het loon van zooveel vlijt en aanhoudendheid. Hij verwierf op den 1O den van Oogstmaand 1835 den graad
van doctor in de rechten, en zulks met groote onderscheiding; doch
wellicht ontving hij dan reeds de kiemen der ziekte, die hem langzaam ten grave zou slepen.
Het 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 te Zomergem.
Tijdens zijn verblijf aldaar arbeidde hij aan een werk, waarvan bij
iederen Vlaamschen burger de dringende noodzakelijkheid werd
gevoeld. De wetboeken waren sedert 1830 voor den Vlaming, die

alleen zijne moedertale machtig is, gesloten geweest : LEDEGANCK
nam voor, ze in het Nederlandsch te vertolken, en het eerste
gedeelte van zijnen arbeid zag reeds in 1841 het licht, en bevatte
het Burgerlijk Wetboek. De overzetting van LEDEGANCK munt uit
door taal- en rechtskennis, en wordt door deskundigen zeer hoog
geschat. 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, te ontwikkelen. Doch zijne liefde voor zijne
Vlaamsche broeders, die de wetten, welke hen beheeren, niet eens
konden verstaan, was al te groot, opdat hij zijne eigene gezondheid
voor de Vlaamsche zaak niet zou hebben opgeofferd. Het was
insgelijks gedurende zijn verblijf te Zomergem, dat hij plaats nam
in den Provincialen Raad van Oost-Vlaanderen, en in den echt trad
met Juffrouw VIRGINIA DE HOON, van Kaprijk, uit welken echt
twee zonen en een dochter zi jn gesproten.
Doch weinig tijds zou hij het reinste huwelijksheil smaken :
op eens openbaarde zich de onverbiddelijke borstkwaal, waaraan
hij zeven volle jaren heeft gekwijnd. Hij kreeg welhaast de volle
bewustheid van de ongeneesbaarheid zijner ziekte, maar droeg ze
met gelatenheid, als het eenen Christen betaamt. Harde slagen hadden daarenboven reeds vroeger het hart van onzen Dichter doen
bloeden : hij droeg beurtelings zijne geliefde ouders naar het graf.
De gevoelvolle elegieën, te dier gelegenheid vervaardigd, rekenen
niet alleenlijk onder het voortreffelijkste dat wij van LEDEGANCK
bezitten, maar tevens het beste waarop de Nederlandsche letterkunde
in dit vak zich beroemen mag.
In 1839 verzamelde LEDEGANCK zijne verspreide gedichten
in een bundel, die den naam droeg van Bloemen mijner Lente, en
in 1840 verscheen zijn Burgslot van Zomergem, een verhaal, dat
uitmunt door eene buitengewone kracht van voorstelling.
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In 1842 verliet LEDEGANCK Zomergem, om zich te Gent als
provinciaal opziener van het lager onderwijs te vestigen, een ambt,
dat hij met onderscheiding tot aan zijnen dood waarnam. Bij het
verschijnen van het Burgslot van Zomergem had men aan dit dichtstuk ten laste gelegd, dat, hoe schoon ook van schildering, het zedelijke doel op het achterplan is verschoven : LEDEGANCK hoedde zich
tegen die blaam in zijne Zirnelooze, een gedicht, dat in 1842 verscheen.
Bij de instelling der pro f esseurs agrégés aan de hoogescholen
van den Staat in 1845 werd LEDEGANCK niet vergeten : hij verkreeg insgelijks dien eeretitel. Intusschentijd, naarmate zijne lichamelijke krachten afnamen, schenen de krachten van zijnen poetischen
geest aan te groeien. Terwijl de schoonste dichtstukken, zooals de
Boekweit, de Bedelaar, de Laster, de heerlijkste parels aan zijne
dichterkroon voegden, nadert hij telkens eene schrede naar 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 eiken Vlaming, welke een hart in zich voelt
kloppen, zullen verwekken.
Nimmer viel in Vlaanderen aan een dichterlijk gewrocht een
onthaal te 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 zee.
g
LEDEGANCK ontsliep te Gent den 1 cad°n Maart 1847. Zijn sterfdag was een dag van rouw voor eiken Vlaming, die zijne taal bemint. Hij had slechts den ouderdom van 41 jaar mogen bereiken !
Zijne stoffelijke overblijfsels werden op den 23sten Maart met de

grootste staatsie ter aarde besteld. Afgvaardigden der verschillende
letterkundige maatschappijen van Vlaamsch België en de Rector der
Gentsche HoogeschooI spraken bij de treurige plechtigheid redevoeringen uit.
Op den St-Amandsberg bij Gent, op eenige stappen afstands
van de gedenkzuil aan eenen anderen strijder voor de Vlaamsche
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 gevoelvoller
Zanger, in 1 849 werd gesticht. Prof. A. DES AMORIE VAN DER
HOEVEN sprak, bij de onthulling van dit gedenkteeken, welke tijdens de bijeenkomst van het eerF,e Nederlandsch Taalcongres, op
den 27 sten van Oogstmaand, plaats had, in den naam van de te dier'
gelegenheid te Gent aanwezige letterkundigen eene redevoering uit,
waarin door hem aan LEDEGANCK ' s verdiensten als dichter de warme
hulde der beide deelen van het erkentelijke Nederland werd gebracht.
J. F. J. HEREMAN S .

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,
dat 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, sinds 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 wonnen wat zij wilden !
Dit tuige Frankrijks Vorst, dit tuig' Bourgonje's Huis,
dit tuige 't veld voor Brugge en dit de zee voor Sluis !

-- 13 -De tijden vloón,
sinds u een zoon,
de glorie zijner eeuw, een Keizer werd geboren.
De tijden vlo®n, sinds hier ter steê,
na lang en snerpend oorlogswee,
het heilig Vreeverbond van Neerland werd bezworen.
0 ! Wie geeft u terug uw telgen van weleer?
Of ziet het Vaderland ooit zulke helden weer?
0 neen, de roem
is als een bloem,
die nimmer wederbloeit, wanneer zij eens ontblaárde;
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 uw aloude faam
en ongeschonden draagt, is uw aloude naam.
En toch nog nu
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 geboón, 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.
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De noeste vlijt
is nog altijd
het kenmerk van uw kroost. Aan wriemelende drommen
verschaft gij 's levens onderhoud,
het heilig werk, die mijn van goud,
die in uw luchtkring smookt uit duizend vuurkolommen !
Streefde Albion u v6or, Europa's vasteland
erkent, dat gij de kroon der nijverheid nog spant !
Steeds onderscheidt
weldadigheid
u boven allen nog, in 't liefderijkste plegen.
Gij hebt voor elk gezucht een hart
en heul en troost voor elke smart,
voor eiken nood een wijk, voor elke ramp een zegen;
en in de feestzaal zelfs, tot zang en dans getooid,
wordt de almoes door uw hand, als bloesem, neergestrooid.
Waar schittert toch
de Bouwkunst nog
zoo heerlijk als bij u? Wien vlecht zij rijker krone?
Uw tempelen van hecht arduin,
belaán met eeuwen op de kruin,
zijn hun bestemming waard, waard dat de Heer er wone.
Zij wijzen aan het oog de blijken uwer gunst,
die hen heeft opgesierd met peerlen van de kunst.
De Wetenschap,
ten hoogsten trap,
laat ge in een heiligdom van marmren zuilen pronken,
met 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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Iets manlijk schoons
ligt in uw zoons,
dat nog aan 't Vlaamsche bloed van vroeger tijd laat denken,
iets 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 zoo veel schoonheid baadt,
(c Uw werk, o God van liefde ! is godlijk inderdaad ! »
En daarom nu
nog min 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 VIaandren voedde.
ik 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 rozen?
En, schoon ge er licht mocht in vergaan,
is 't wr arheid, ziet gij 't achtloon aan,
en is 't u 'een vermaak een slang aan 't hart te koozen?
Is 't waarheid, dat ge juicht bij 't delven van uw graf?...
Dit alles zij niet zoo ! Dit keere uw schutsgeest af !
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 zuidewind
gelijk een stiklucht ,blaast uit -zijn verpestende oorden,
en mark niet, dat zij 't gras van Vlaandrens beemden schroeit,
wanneer ze er aan iet zwgeen donderwolken broeit.
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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 te zingen;
dat gij uw gouden moedertaal
uit leeraarstoel en rechterzaal,
als ruw en onbeschoft, misdadig laat verdringen,
en dat de dierbre, bij de altaren biddend, zwijgt,
of slechts nog, ongetooid, ten stoel der waarheid stijgt !
0, heeft dit schijn?
En kan het zijn,
dat men van vrijen grond naar uitheemsch juk wil vlieden?
dat men aan andren wetten vraagt,
en willig vreemde kluisters draagt,
als men geboren is, om zelve te gebieden?
Als men op eigen erf een ongeleenden tolk,
een eigen taal bezit,
het kenmerk van een volk?
Wie zulks bestond,
die ondervond
welhaast de gruwbre straf van die zich zelv' 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 bastardij,
is veil voor vlek en schande en rijp voor slavernij !
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Geen rijker kroon
dan eigen schoon !
De roos behoeft geen glans van blakende robijnen;
de malsche wei geen rozengaard;
de blanke zwaan geen pauwestaart;
de fiere boschmonarch geen bont van hermelijnen !
En wat behoeft het schoon der Maagd van Lei en Scheid?
Gewis geen vreemden tooi, die haar de leden knelt !
Daarom, 0 GENT !

begrijp in 't end'
hoe 't Zuiden niets u biedt dan minderheid en snoodheid;
dat ge in u zelf den rijksten schat
van voorspoed en van heil bevat;
dat ge een geschiednis hebt, die glanst van eigen grootheid;
en dat uw gouden spraak reeds dán een Maerlant vond,
toen aan den boord der Seine een nieuwe taal ontstond !
Daarom, gedenk
den peilgen wenk
van al wat u omringt, Blijf trouw aan uw verleden;
blijf steeds uw Vlaamschen oorsprong waard;
wees Vlaamsch van hart en Vlaamsch van aard,
wees Vlaamsch in uwe spraak en Vlaamsch in uwe zeden
Uw roem 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 een 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 eens als 't gebloemt, dat in uw tuinen bloost,
en blijft ge, 0 GENT ! de roem, de zegen van uw kroost !

2
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II.
AAN BRUGGE.
(( Wie ooit een doode maged zag
den eersten droeven stervensdag,
eer nog de vinger der vernieling
de lijnen heeft gekrenkt van schoonheid en bezieling,
die ondervond hoe zacht, hoe engelachtig schoon,
't genot der eeuwge rust op 't wezen ligt ten toon;
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 dood, nog in den vorm des levens,
en zoo is 't aanzien van dit strand ! »
Dus zong de Bard van Albion ( 1 ) ,
toen, onder Heila's milde zon,
daar hij op vroeger grootheid rouwde,
hij 't prachtig Griekenland, thans levenloos, beschouwde.
En zulk een sombre toon, en zulk een treurig lied
ontweit mij, daar mijn oog op. uwe muren ziet,
o lang gevierde Maagd der rijkste van de steden !
Nog draagt gij 't kenmerk van den adel om de leden,
nog zweeft om u een straal des luisters van weleer;
maar, ach ! de hand des doods drukt loodzwaar op u neder
wei vind ik nog in u het schoone BRUGGE weder,
maar 't levend BRUGGE, eilaas, niet roer !
Wat baat het, dat gij nog altijd
in Vlaandrens tuin gezeteld zijt,
als u de grafelijke krone
van 't hoofd viel en u liet als een versmade schoone?
,
Wat baat het, dat uw Hal op d'oceaan nog zet,
als haar geen vreemde vlag meer groet of schatting biedt?

i

(1) Namelijk Lord Byron in zijn Giaour.
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Wat baat het, dat gij praalt met ruime en weidsche straten,
wanneer het volksgewoel ze lang reeds heeft verlaten,
en 't spichtig gras den grond bedekt van markt en wijk?
Wat baat de heerlijkheid der woonsten uwer grooten,
wanneer en deur en raam zorgvuldig blijft gesloten,
als lag in elke woon een lijk?
Wat baat toch uwer tempten pracht,
-wen Vlaandrens vorstelijk geslacht
daar ncerli-j in zijn k000ren graven,
als waar' 't oaa uw veual 'van 2rootcr piaJ ie
Wat baat, dat gij een schat van kunstjuweelen toont,
wanneer de Kunste zelve uw grond niet meer bewoont?
Wat baat nog de eeuwge roem der schoonheid uwer vrouwen,
wanneer ze in 't spiegelglas van vreemde wuftheid schouwen
en wisten vreemd Qebaar voor eigen lief gelaat?
Wat baat, dat zij -de taal der vaadren nog doen vloeien
als honig uit haar Trend, als zij die taal verfoeien
voor vreemd gekweel, dat haar misstaat?
diep gezonken vcastenstad
Eer ooit mijn voet uw grond betrad,
kende ik alleen u in uw luister
Gij scheent nuj als een ster n
Tyl;ddelecuwsche duisier,
welhaast eer ci k,eraad, welhaast een he l ie zon,
die daagde m 't neevlig West en d'oPden nacht verwon.
Ik zag uit uwen wal de kristen riddelcharen
ten optocht naar het graf des Zalonakfrs varen
en dragen er cl an roem va.Nlaa,r.drans 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 !

die

't

ik zag den glans der oosterpracht
in uwe muren aangebracht,
te zamen met de kennisgaven,
Oosten had bewaard van vroeger volksbeschaven

-- 20 —

lk zag de Vlaamsche vlijt, waar nijverheid uit sproot,
haar wondren en haar weelde ontwiklen 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 wederhouën,
omdat zij in den stoet van uw volschoone vrouwen
een stoet van koninginnen von !

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 hoon, dien beiden aangedaan,
uit eiken 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 Vlaandren 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 i

Ja dán, dán werdt gij hoog geroemd
en Vlaandrens puiksieraad genoemd;
dán hieft gij in de westerwereld
uw kloeke stedekroon, met majesteit ompereld,
als rijksvorstin omhoog, en niet éen handelsteê
in 't oude Euroop, die u geen zusterhulde deê.
Alleen der Dogen Stad, verloofde van de baren,
bestond misschien uw weelde en rijkdom te evenaren.
Dan vondt gij in u zelf 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;
dán waart gij groot, 0 BRUGGE ! - en 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 versmezen —
en daarom zijt gij waard beschreid.

En dáarom is uw rijk vergaan,
gelijk een veld van vruchtbaar graan,
waarover 's hemels zegen dauwde,
zoo lang 't de bouwheer zelf, voor eigen teelt, bebouwde,
en dat, wanneer 't diens zorg en kunde ontberen moest,
met vreemd gewas bezaaid, door onkruid is verwoest !
En dáarom heeft de slaap der dooden u bevangen,
gelijk de schuchtre maagd, wie vreemde tooisels prangen,
en rooven haar den bloei des levens 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 zonet toegewijd, uw ziel heeft opgetogen,
en weer een levensstraal deed schitren in uw oogen;
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dat gij u thans in pracht tot feestgebaar bereidt,
om lang verzuimden plicht en achtloosheid te boeten;
dat gij de schim van een dier zonen wilt begroeten
op de eerzuil der onsterflijkheid ! (1)
0 ! Zulks verzoet mijn dichtersmart !
0 ! Zulks verheugt mij 't Vlaamsche hart !
Welaan, laat 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 zijn eertropeên, banjeren en blazoenen !
Gebied den zegetoon van harpen en klaroenen,!
Gebied den klokkenklank van eiken torentrans
en laat het krijgstuig die verzeilen met zijn donder !
Nood heel het land ten feest, opdat. het u bewondei'
in 't overschot van uwen lans!
Maar ga dit plechtig hooggetij
voor u niet zonder les voorbij,
o uit den slaap oni- wa!, 2:-, i L- ',RUGGE !
Zie op het roemrijk kroost, dat gij thans viert, terugge,
en denk, dat hem zijn Viaarnsche en onverbasterde aard
het spoor der glorie heeft gebaand en opgeklaard;
dat nooit zijn grootsch vernuft bij vreemden heeft gebedeld;
dat Vlaamsch beschavingslicht het brein hem heeft veredeld,
en dat op Vlaamschen grond geen kunstbron hem ontbrak;
dat steeds voor 't Vlaamsche schoon zijn eedle ziel ontbiaakte,
en dat het nooit de taal der vaderen verzaakte,
zelfs dan als 't tot de wereld 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 !
(1) Simon Steven.

23 -Dan wierdt ge in 't, Vaderland den Vaderlande vreemd,
gelijk een dorre heide in Vlaandrens malschen beemd. —
Doch neen, bij 't zien wat eens uw vroeger zonen waren,
zal uw vernieuwd geslacht hun grootheid evenaren
en zoeken eigen heil in eigen deugd en eer,
en leenen u een glans, die nimmèr zal verzwinden;
dan moge ons nakroost BRUGGE eens niet slech t s schoon hervinden,
maar schoon én levend als weleer
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AAN ANTWERPEN.

0 Koningin der Schelde,
wat overschoone dag,
toen ik u laatstmaal zag !
Gij trokt uw muren uit naar 't lommer van den velde
en waart gedost in feestgewaad,
en droegt den lach op 't lief gelaat.
De wemelende drang van uw ontelbre kinderen
scheen me als een dichte zwerm van bontgewiekte vlinderen,
die zich in 't geurig ruim der lentelucht verheugt,
en 'k sprak : hier 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,
hing statig aan d' azuren trans
zich in het effen vlak des breeden vloeds te spiegelen :
ik zag op deze vlakte een Bosch van masten wiegelen,
waarmede elk werelddeel alhier zijn schatten bracht;
en 'k sprak : hier vloeit nog steeds de bron van weelde en pracht !

En luistrende om mij henen,
vernam ik t' allen kant
de taal van 't Vaderland,
die aan dit schouwtooneel haar maatgeluid mocht leenen.
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Zij, lievelinge van uw zoons,
had op hun tong iets ongewoons;
want allen 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 : hier rijst de zon 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
vond mij, mijns zelven onbewust,
de dichterharp in hand, waarlangs mijn vingren vlogen,
en 't was mij, of 't gordijn der tijden voor mijn oogen
zich opschoof, en 't verleen daar voor mij openlag.
Herinring, kom ! verhaal, wat mijn verbeelding zag !
Waar Vlaandrens Landstroom, even
eer hij uit België 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 riet bewoonde;
wanneer zich eindelijk een plekje gronds vertoonde,
verheven boven 't nat en voor den stroom beschut :
een visscher vond het plekje en bouwde daar een hut.
En eeuwen, eeuwen vlogen...,
en, op denzelfden grond,
waar eerst dat hutje stond,
verhief een trotsche stad haar torens in den hoogen !
En al wat ooit een volk genoot
van 's hemelsch gunst, vloeide in haar schoot,

----- ? 6 --- gelijk een zegening, te zamen. En de wereld
beminde haar, omdat haar rijkskroon was ompereld
met ongeleend sieraad; omdat zij 't trouwe beeld
een vrucht van Vlaamsche teelt.
van haren landaard was,
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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 Landjuweel
getuigden van haar glans. Haar burgers hadden vorsten
tot schuldenaars, die zij ten feestdisch nooden dorsten,
en wie zij, voor de gunst, die dus hun overkwam,
beloonden met de schuld te werpen in de vlam !

Het vuur der jeugd ontbrandde
den heldenmoed in haar.
Bij 't naadren van gevaar
omgordde zij haar borst ten bolwerk van den lande.
0 ! 't Was een schouwspel grooisch en schoon,
te zien, hoe ze een heldhaftig zoon
van Spanje weerstand bood, 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 bood.

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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't Was toen, dat burgerdeugd haar vreeselijke krachten
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 krij gstafreelen !
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 !
Ik merkte er éen in hun getal,
met breeden hoed en kloek van stal,
voor wien al de antiren zich, als voor een leenheer, bogen
zijn vonklende aadlaarsblik, gevestigd naar den hoogen,
scheen door een stroom van licht der heermen 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 uw 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 tonen.
Zoo schitrend staat uw beeld geteekend in 't voorheen;
en leed het 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 drieduble krone
van kloekheid, rijkdom en van kunst.
Te trotsch voor gift van vreemde gunst,
weet gij uw schatten steeds uit eigen grond te delven
en zoekt de bron van heil nog immer in u zelven.
Uw grootsche kunstenroem, die luister uwer naams,
uw zeden en uw taal zijn steeds nog louter
VLAAMSCH.
Nog evenals te 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 stapeltouwen,
waarin de volkeren hun schatten u vertrouwen;
nog hebt ge uw handelsbeurs, waarin uw rijkdom zwol
nog hebt ge uw tempelen van kunstjuweelen vol !
En even of het rijzen
van uwe welvaartzon
nog steeds in luister won,
omringt gij thans uw wal met aardsche paradijzen,
waar lommerperk en dier en plant,
den lust u biên van 't Morgenland;
en even of de kiel, gedragen door uw Schelde,
niet spoedig meer genoeg langs alle golven snelde,
hebt ge u een weg gebaand tot aan 0ermanjes stroom,
waarlangs uw handel zweeft op vleuglen van den stoom.
Doch, wat zijn al die gunsten
van stoflijk peilgenot
bij 't onwaardeerbaar lot,
dat u beschoren blijft in 't schitrend 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
Een andre bron dan die, waaraan ge u immer laafde' !
Een morgen hoorde 't Vaderland,
verbaasd een juichtoon aan uw strand :
het was een dichterkroost, dat in uw schoot ontwaakte;
dat kroost, waarin de gloed van vroeger barden blaakte,
zong liedren, wonderschoon als stemmen der natuur,
als galmen, opgewekt door ingeschapen vuur !
0 ! Laat 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 !
Ik leg de citer neer, verrukt door hun akkoorden,
den veegen bard gelijk, die 't voorhoofd buigt, en zwijgt,
zoohaast een scheller toon uit kloeker borsten sti j gt !

M E N G ELDICHTEN.

DE VREDE.

Pax optima rerum.

I.

Wee den lande.
Dat de heilge eendracht vlucht !
Wee den lande,
Waar verdelgende oorlogszucht
Vrede en broedermin verbande !
De Geest des Vaderlands steeg opwaarts, door de wolken,
Tot voor den troon des lichts, en zuchtte tot den Heer :
cc Bestaat er dan voor 't rijk van deze onzaalge volken
Geen enkle stond van rust, geene ademhaling meer ?
En is daar eeuwig 't wit, waar vuur en zwaard en dolken
Op mikken, als de krijg slaat in Europa neer ! » —
— Een' stem doorklonk het ruim van hoogex sfeer :
Wee den lande,
Dat de heilge eendracht vlucht !
Wee den lande,
Waar verdelgende oorlogszucht
Vrede en broedermin verbande !
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« Ja, de eeuwen golfden aan, als uit een' poel gestegen,
En vloden, overlaan van dwang en haat en moord;
En telkens ais de twist het zwaard had aangeregen,
En volkren, op elkaar verhit, had aangespoord,
Om 't ingebeelde recht te staven door den degen,
Sloeg hij zijn wapentent in 't diep rampzalig oord.
« Zocht Romer of Barbaat den roem of roof der aarde,
Stond een oneerlijk vorst naar 't recht van land of stad,
Of stortte godsdiensthaat op 't menschdom, dat ontaardde,
Of klom gewetensdwang de hel uit, die hem baarde;
Zij allen snelden d'Air, om wraak of prooi of schat,
En hielden er den grond van 't bloed der onschuld nat.
(( Of woelde een bandloos volk, veivoerd tot koningsmoorden,
En stroomde 't over de aard' van uit zijn gruwelnest,
Zijne eerste golf brak door tot op dezelfde boorden;
En wou de grootste Held, van vyrien ooit volkren hoorden,
Door schrikbren reuzenstrijd zijn noodlot zien gevest,
Hij daagde Europa's macht alweder in deze oorden,
En schokte door zijn' val 't aloude krijgsgewest !
« Dus woedde daar de krijg met al zi j ne iisliikheden :
De vreemdling j oeg de vlam in de overmande steden,
En waar hij 't veld doortrok,daar bleef een bloedig spoor.
Zijn woestheid vond vermaak in de oogsten te vertreden,
En 't stallen van zij n ros in kerk en tempelkoor ! » —
— En weder Vonk de stem de ruime sferen door :
Wee den lande,
Dat de heilge eendracht vlucht !
Wee den lande,
Waar verdelgende oorlogszucht
Vrede en broedermin verbande !
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cc Dan, eindlijk mocht een straal van hoop den storm doorbreken.
De tweespalt, in het hart des landzaats zelv' ontsteken,
Verkoelde, en bitse wrok gunde aan verzoening plaats.
Maar nauwlijks daagt het licht, of zie, de Geest des kwaads,
Beducht of hem zijn prooi voor altoos ware ontweken,
Spuwt weder uit zijn krocht de vlam des ouden haats.
cc 0 God des vredes ! hoor, uit de ondermaansche dalen,
Het smeekgebed eens volks in uwe ontfetming aan !
Verdrijf den woesten krijg uit zijn gescheurde palen;
Verhoed hem 't snerpend wee sinds eeuwen doorgestaan;
Verleen een' stond van rust, — o ! laat hem ademhalen !
Of mag het slechts ten prijs van eeuwgen twist bestaan,
Vergun hem 't heil des grafs, en laat zijn' naam vergaan !... »
De Geest des Lande zweeg. — En aan de nieuwe glanzen,
Die stroomden voor den troon der Godheid om hem heen,
En aan den mildren toon van 't licht der ethertransen,
Was 't, of der heemlen Heer zijn beê genadig scheen.
Hij steeg terneer in 't rijk, voor wiens behoud hij waakte,
En daalde er in den kring, den Schutsraad van het Land.
Een heuglijk raadsbesluit, verzoeningsofferand',
_
Klonk door der wetten tempelwand,
En -- 't outer van den Vrede blaakte !
II.
Gezegend het land,
Waar de moed bij de rede
Zijn standerden plant !
Gezegend het land,
Waar de weldoende Vrede
De olijvenkroon spant !
Dus klonk nu het hooglied der hemelsche koren;
En uit de gezanten der eeuwige Macht
Werd een ten heraut door de Godheid verkoren,
Opdat hij den Vrede aan het aarderijk bracht',
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Daar stijgt hij terneder, de zegen der volken,
Door de aarde als verzoener des menschdoms begroet;
Daar stijgt hij terneder, in glans, door de wolken !
En stroomen van hoop golvcn heen voor zijn' voet !
De wolkenkoets glijdt op de geurigste luchten,
Waarmede de lente de velden doorwaait;
Des overvloeds horen stort bloemen en vruchten;
De mantel van licht is met sterren bezaaid.
De krans van olijf siert de goudgele haren,
En graanrijke halmen de glinstrende hand;
De lach van de liefde doorzweeft de gebaren,
En alles meldt de aarde des hemels gezant !
Vlecht, maagden, vlecht palmen
En bloemen en halmen,
Ten jeugdigen krans I
Drukt, moedige knapen,
Dien krans om de slapen,
Ten hoogeren glans !
En laat nu, gij allen,
Bij feestgalm en dans,
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 !
,Ja, thans is de eeuwenkring van haat en twist gesloten;
Thans is het rijk voorbij van wreede onmenschlijkheid;
Thans angst genoeg doorstaan, en bloed genoeg vergoten,
En tranen thans genoeg geschreid !
3
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Wanneer nu de akkerman de velden gaat bezaaien,
Ziet hij den oogst niet meer als eene onzeekre kans,
En vraagt hij niet beducht, wie 't koren af zal maaien :
Zijn zicht of 't zwaard des oorlogsmans?
Wanneer de vader nu de Ieên 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, een' warmen handdruk biedt,
Schouwt hij niet angstig rond, of licht zijn liefdrijk groeten,
Als landverraad wordt afgespied !
Thans mag zich elk gevoel, dat hart en geest veredelt,
Ontwikklen in het licht der ware vrijheidsleer;
Thans wordt geen hooge gunst bij laag gemeen gebedeld,
En leidt slechts deugd en vlijt tot eer.
Thans mag de zoete ruste de teedre zielen streelen,
En snoert zij volken saam in heilrijk evenwicht;
Verzoening laat ons thans in a 's nabuurs vriendschap deelen;
Thans worden liefde en eendracht plicht !
Ja, de daagraad is gestegen,
Die het heil der menschheid meldt !
Ja, de hoop stroomt allerwegen,
Als een zachte lenteregen,
Over stad en meer en veld !
't Zand, dat in de voor mag broeien,
Zal haast schoon en tierend bloeien,
En . de geur der rijpe vrucht
Balsemt eens de zuivre lucht !

---
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Door de vredezon beschenen,
Ongestut door paal noch grens,
Zal de handel aan den mensch
't Rijkst genot des levens 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 slecht één oord !
Schoone kunsten zullen streven
Naar een' ongekenden gloor,
Nu haar Schutsgod wordt verheven; —
Dienaars uit haar tempelkoor,
Gaat ! bezielt en doek en marmer
Voor de komst van uw' beschermer !
Gij, die ik met eerbied naak,
Vaderlandsche dichterscharen,
Doet zijn' lof ten hoogen 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 laat nu, gij alien,
Bij feestgalm en dans,
Door velden en wallen
Den jubeltoon schallen
Gezegend het land,
Waar de moed bij de rede
Zijn stap enden plant !
Gezegend het land,
Waar de weldoende Vrede
De olijvenkroon spant !
MAART

1839.
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H ET GR A F MIJNS VADERS.

I.
AAN DEN DICHTER F. BLIECK.
Si quis amat, nova quid haec vox clamet.
DE IMIT L. III. C. v.

'k Herlees, mijn waarde BLIECK, op dezen stillen stond,
De lettren, dien gij mij vóór vier paar maanden zoudt.
Licht vraagt gij, of mijn hart dus lang u heeft vergeten,
En of dit vreemd gedrag kan ware vriendschap heeten?
Ach, Vriend ! beslis niet ras, en houd geen hart verdacht,
Dat zich in 't uwe stort, wijl 't naar vertroosting smacht;
Een hart van teêr gevoel, van kunstdrift en van liefde,
Dat, sinds den laatsten groet, dien ik u overbriefde,
Zijn vorig stil genot zoo smartlijk heeft geboet,
Zoo hevig werd geschokt, zoo deerlijk heeft gebloed !
Gelukkig hij, wien God met ouderliefde zegent ! .
Zoo dit onschatbaar heil, 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 haren;
0 ! hef de handen dan uit dankgevoel tot God,
En, denkende aan uw' vriend, beween zijn treurig lot !
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, waar heel zijn' ziel aan hing.
Het zwoegen zijner jeugd had hem, in vroeger jaren,
Gelegenheid ontzegd om wetenschap te garen;
Maar thans, als tot herstel van onherstelbren tijd,
Was heel zijn ouderdom aan de eedle kunst gewijd;
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En nu, met jonglingsdrift in stadige onderrichting,
Te streven naar een' schat van kennis en verlichting,
' t Verfrisschend werk te doen, dat hem een moeshof bood,
Of eenig dier te voên, waarvan hij dienst genoot,
Dat was nu heel zijn taak, die geene zorg kwam hinderen
Dan 't loven van den Heer, en 't minnen zijner kinderen.
Hij minde ze alle om 't meest, en ieder uit den kring,
Tot wien hij beurtlings sprak, dacht zich den lieveling;
Maar wat mijn hart mij zegt is, dat ik ze al te Bader
In teêrheid overtrof, in liefde tot mijn' Vader.
De jaren vloden heen, in huislijk, stil genot
En onverstoorde rust; en
ook weet, o God !
Hoe dankbaar zich
hart in deze rust verblijdde,
En, daar 't uw' zegen prees, uw' naam gebenedijdde
Nu was mijn doel bereikt. ik kon met kalm vertrouwen
Den geest verpoozing biên, en in de toekomsi schouwen;
En zoo nog noms een zucht mij uit de borst ontschoot,
Het was voor de eedle kunst, die onze vriendschap sloot,
't Was voor het onverstand van België's dwaze zonen,
Die stout hun moedertaal, der vadren erfdeel, hoonen,
En die in vreemde spraak tot schittring proeven doen,
Waarmede zij alleen, des nabuurs spotlust voén
Of 't was, wanneer ik dacht aan Vader's zestig jaren,
Of eenig ongeval aan vrienden wedervaren,
Of andre rampen, niet te ontgaan in 's levens loop.
De toekomst scheen mij als een dageraad van hoop :
Het wetboek en de kunst, de vriendschap en mijn Vader,
Dit zou mijn leven zijn en mijne vreugd te Bader
Helaas I die vreugd was kort, en alle v retdgd op aard',
Wat is zij dan een wind, die schiditig herenvaart?
October liep ten einde. In weinig avondstonden
opgeruimd gevonden.
Had Ik ziin kalm

be met Moe1en emit 4* klaagde, dat de tijd
Niet stil start en zoo To met levens eindpaal rijdt.
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Vernoegd ging ik ter rust, en 'k juichte, dat zijn leven
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 :
cc Kom spoedig, Vader sterft ! » — Voor de eerste maal vervolde
Een woord mij 't hart met schrik, die 't bloed in de aadren stolde.
Ik vind 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 Liban's hoogera ceder !
En als hij 't oog ontsluit, daar hij een poos bekomt,
Erkent hij nog zijn kroost, maar voelt zijn tong verstomd,
En mist tot zelfs de kracht om mij de hand te prangen.
Dan zag ik d'eersten traan op zijn verbleekte wangen,
En hoe ik, daar de rouw mij 't hart te breken scheen,
Dien stond heb overleefd, kan ik niet melden, neen !
Hij scheen een oogenblilh van c'ecrsl-en storm t'herstellen,
Maar andre volgden ras, en 't schriklijk nedervellen
Hield bij verpoozing aan, totdat we, in twijfeling,
Ons vraagden, of zijn geest nog aan dit leven hing !
En zes paar dagen moest die schrikbre twijfling duren.
Welk eene oneindigheid van hartverscheurende uren !
Wat nachten doorgewaakt aan zijne legerspond',
Als aan een gapend graf, dat al mijn heil verslond
Dan, die vernielende angst, die strijd van dood en leven,
Was eindlijk minder wreed ! Hij was ons weergegeven,
Maar evenals een wrak, geworpen op het strand,
Of een onkenlijk rif, gemerkt door Godes hand !
Met oogslag wild en woest, de spraak als afgesneden,
En wanorde in den geest en lamheid in de leden !
Bijwijlen vraag ik mij, of deez' mijn Vader is;
Want een' gansch' vreemden aard vind ik soms bij 't gemis
Van t vorig zacht- gemoed : 'k heb hem, als een' ontzinde,
Mijn Moeder dreigen zien, die hij zoo teêr steeds minde,
En daadlijk, als een straal van rede hem bescheen,
Zijn' toorn verkeeren zien in overluid geween !...
Hij leeft nog immer voort. En échter heet dit leven
Te kwijnen op deze aard' reeds half aan de aarde ontheven,
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En als de ellendeling, die steeds zijn' grafkuil ziet,
Van niets bewust te zijn dan doodend zielverdriet ! —
Mijn eenge lust is thans, om dagelijks, als plichten
En taak zijn afgedaan, mijn stap' tot hem te richten
Om hem, als 't overschot van mijn geluk, te zien,
Of hem, zoo 't mooglijk ware, een' schijn van troost te biên.
Niet zelden, als zijn tong mijn' naam tracht uit te spreken
En enklen wanklank slaat, voel ik mijn wang verbleeken;
Maar merk ik slechts een' zweem van glimlach op zijn mond,
Dan smaak ik rein genot, en 'k zegen zulk een' sfend !
Zie daar, geliefde Vriend ! hoe 't lot, op mij verbolgen,
Als in een' afgrond 't heil mijns levens heeft verzwolgen !
'k Heb lang de diepe wond van mijne ziel gestopt,
En lang in stommen rouw mijn deerlijk leed verkropt;
Maar thans mocht ik mijn hart in dat der vriendschap gieten,
Thans schep ik weder lucht, daar mijne tranen vlieten,
En 't denkbeeld, dat ik steeds nog ware vrienden ken,
Maakt, dat ik soms nog juich, rampzalige als ik ben !
Ja, Vriend ! 'k heb in dit schrift mijn' boezem lucht gegeven :
Bewaar het als een blad met heet getraan beschreven,
En kent ge een' waarden vriend, die ook in eenzaamheid
Om 't onverwacht verlies van dierbre panden 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
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II.

AAN DEN DICHTER F. RENS.
How blessing brigten when they take their flight.
YOUNG, Nightthoughts.

Wat vergt gij van uw' vriend, dat hij zijne uren wije
Aan 't altijd `nieuw genot der schoone poëzije;
Dat hij den teugel viere aan zijn verbeeldingskracht,
En idealen scheppe, al zingend als hij placht?
Helaas ! het eenig beeld, dat uwen vriend voor de oogen
Thans 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 zijns Vaders beeld !... Ach, laat hem, laat hem- schreien !
Ach, Vriend ! wij zijn dan niets hier op ons nietig erf,
Waar alles eenmaal leeft, opdat het eenmaal sterv'?
Waar nimmer straal des lichts kan zonder schaduw blinken;
Waar elke blijde dag in donkren nacht moet zinken;
Waar elke frissche roos, die soms nog 't oog bekoort,
Verwelkt, op éénen blaas van d'adem van het Noord;
Waar elke lentezon, die 't aardrijk schijnt te troosten,
Welhaast in gloed verkeert, om 't aardrijk fel te roosten;
Waar nauw de gouden herfst een rijpe vrucht ons biedt,
Als hem de winter volgt, die bloem noch vrucht ontziet,
En roos en distelstam . mét d' eigen sneeuw komt dekken,
Die aan de schepping tot een lijkgewaad moet strekken !...
Wij zijn elk oogenblik getuigen van dien dood,
Die steeds het leven volgt gelijk een reisgenoot,
Die noch verandring kent, noch wisselvalligheden,
En 't eenig zeker is der dingen hier beneden ! —
Van alles onbewust bij onz' geboortestond
Zijn we evenals de plant, die opschiet uit den grond,
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Gevoelloos, zonder zucht of neiging. 't Dierlijk leven
In ons te ontwikklen eischt en lang en moeilijk streven;
Maar jaren vaderzorg en jaren moedersmart
Zijn noodig om den geest te ontwikklen en het hart;
En nauwlijks wagen wij een' stap op eigen schreden,
En nauwlijks opent zich ons oog voor 't licht der reden,
Wanneer een' galm gelijk, die echo's na zich laat,
't Geen ons heeft voortgebracht ilreeds niet meer bestaat !
Of blijft een enkel spoor van onzen oorsprong over,
Het is dat plekje gronds, ontbloot van gras en loover,
Waarop bij 't jongst vaarwel, zoo meenge traan me ontviel,
Waarop ik vaak des nachts, in mijn verbeelding, kniel,
Dat mij zoo diep ontroert, wanneer ik 't kerkhof nader,
En waar mijn oog op leest: « Deze aarde was uw Vader 1_ »
Deze aard' mijn Vader ! Hoe ! eene inborst, een 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 een bestaan van hoop in Godes wet en wil, —
Dit alles zou deze aard' bedekken, koud en kil?...
En ik, ellendeling ! ik, die geen goed ter aarde
Gewild hadd' voor een' stond, die hem genoegen baarde,
Ik, die geen glorie zocht dan in zijn' lof alleen,
En van wiens teedere ziel de mijne e e n weerglans scheen,
ik zou gelijk een kind door goochelspel bedrogen,
Mijn hart en mijnen geest en heel mijn zielsvermogen
Dan hebben uilcestort en vruchtloos saamgeprest
In een verganklijke asch, waar geen gedaant' van rest?...
0 God ! vergeef het hun, die immer twijflen konden,
Of aan dit leven wel een toekomst zij verbonden !
Zij hebben nooit bemind ! of 't voorwerp van hunn' gloed
Is hun nog niet ontscheurd, hun hart heeft niet gebloed !
Zij hebben niet, als ik, de vreugde van hun leven,
In 't plechtig uur des doods, den afscheidskus gegeven i
Zij weenden niet als ik op hunner *Oudren graf;
Vergeef het hun, o God ! hun twijfling was hun straf
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Waarom den band gerukt van mijn nog open wonden,
En u 't verhaal gedaan van zijne laatste stonden?
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, zo© 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 te zien, en dan... naar 't graf te dragen !
,Ja, 'k zag nog eens hem weer. Hij had den dood weerstaan,
Als om mij 't laatst vaarwel te biên vóór 't henengaan.
De stomheid week een wijl, die hem zoolang bedroefde;
Hij had mijn' naam genoemd. als vragend waar ik toefde.
Ik vond hem afgetobd aan 's levens verste grens,
Welhaast een' reine geest, doch nu nog lijdend' mensch.
Nog klopte hem het hart, nog hield zijn oog zich open;
Maar heeft hij mij erkend ? Helaas ! waarom niet hopen?
Aan zijne peluw stond, van waken afgemat,
Mijn' moeder, die met mij en mijne zuster bad;
Een priester bad met ons, en sprak in stilt' de woorden,
Die vol van weemoed zijn, als vreemde harpakkoorden,
Maar die den stervende, door sterkte en heiligheid,
Verkwikken op den weg, die uit dit leven leidt.
Hij zegende, en voor 't laatst, hem met het heilig teeken,
Het anker onzer hoop, waarbij wij allen smeeken,
En dan?... Helaas ! wie vraagt wat verder is geschied?
Daar ginder is zijn graf, en wat hij overliet !...
't Was, of deez' wreede schok voor mij heel de aard' vernielde,
En 'k weet niet, welk een geest van twijfling mij bezielde,
Totdat in Godes huis, bij 't knielen aan de baar,
De wanhoop mij ontweek. Ik merkte voor 't altaar
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Het Godgewijde licht, de zwarte lijksieraden,
De dienaars van den Heer, in sombre rouwgewaden;
Hun statig logge stem, die 't lied der dooden zong.
De rollende orgeltoon, die door de wanden drong,
Dit alles roerde mij !... 't Was, of zijn geest me omzweefde
En in de 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 ! Ik zoek geen' troost op aard'
Men wil, dat onze kunst soms vreugde in weedom baart;
Maar 'k heb vergeefs gedacht de Iijkzangsnaar te streelen,
Beproef gij, of uw toon, een bloedend hart kan heelen !
En gij, almachtig God ! gij die mijn binnenst kent,
Zoowel als 't zonneheir aan giinstrend firmament,
Gij weet f hoe ik hem minde, en hoe ik bitter treurde,
Sinds de engel van den dood den band des bloeds verscheurde.
0 gun hem in uw' schoot, als loon van zijne deugd,
Eene eeuwigheid van rust, eene eeuwigheid van vreugd;
Of heeft hij niet geheel... 0 ! laat mij 't oovrig lijden,
En moge ik eens bij hem uw' naam gebenedijden !
JUNI 1 837.
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H ET G RA F

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 afgezáucht;
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 zoon !
Aan haar heb ik, mijn harp ! uw vroeg bezit te danken.
Terwijl zij in de wieg mij schommelde onvermoeid,
zweefde op haar adem soms 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 zang geen andre bron behoefde
dan die voor heel mijn jeugd uit hare borst ontsprong.
En zoude ik, daar die borst nu de adem is ontweken,
daar voor alle eeuwigheid de gloed is uitgedoofd,
waaraan ik, als een licht de dichttoorts heb ontsteken,
zoude ik thans roerloos staan, als van gevoel beroofd?
Zulks ware ondankbaarheid, -- zulks wijde de Albehoeder !
Haar schim eischt iets terug van 't geen zoo mild zij gaf.
Kom, harp : en ween met mij op de asch van mijne Moeder,
kom, huidig met uw toon mijn offer op haar graf !
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De Schepper wist een heil bij elke ramp te stichten :
de haagdoorn draagt de roos, de bergrots heeft de bron,
de nacht praalt met een kleed van glinsterende lichten
en ieder blad des wouds biedt schaduw voor de zon.
De storm, die ceders velt, jaagt misten heen en dampen;
de schrikbare oceaan bergt schatten boven maat,
en 't menschdom, samenhang van boosheid en van rampen,
heeft, als een zegening, de Moeder tot sieraad !
De Moeder ! 0, dit woord viel uit den mond der engelen
voorzeker op de tong van d'eersten sterveling,
toen hij in éenen klank, in éenen galm wou mengelen
al 't edelst, dat uit God in schepsten 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 hart !
Een hart, dat, als een vat vol heilge wondergaven,
den omtrek zalig maakt, waarin 't zijn geuren brengt;
dat nimmer uitgeput, hoeveel er zich aan laven,
nog altijd voller wordt, hoe meer 't zijn schatten plengt !
En zoo, zoo was heur hart in al zijn teeder pogen...
Wanneer zij nederzat bij haar zoo talrijk kroost,
sprak zij tot ieder oog de zachte taal der oogen,
en ieder had haar zorg, en ieder had haar troost.
Aandoenlijk was 't tooneel van haar veelvuldig streven :
éen zuigling aan de borst, éen spelend op haar schoot,
éen kwijnend in de wieg met angst in slaap gedreven,
terwijl1 ze een andre nog haar gulden lessen bood !
Zij mochten éen voor éen om hare gunst verlangen,
of komen al te zaam en hangen aan haar zij;
de kring in 't algemeen had gansch heur hart ontvangen.
en nog dacht iedereen : « de voorrang is aan mij. »
Haar ziel was als de zon, die op de blaadren wiegelt,
die tevens op heel 't veld en op elk bloempje lacht,
die zich in d'oceaan en in het dropje spiegelt
met even vollen glans en even volle kracht.
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0 Moeder, die zoo lang deze aard mij hebt verhemeld,
wanneer de weedom mij met looden handen drukt,
ontwaar ik soms uw beeld, dat voor mijn oogen wemelt,
terwijl het hangend hoofd mij op den boezem bukt.
En als ik eenzaam dan door veld en wouden dwale,
en als een zachte wind dan in mijn haren speelt,
zeg, zweeft gij in de lucht, waarin ik ademhale,
en is die wind uw ziel, die mij het voorhoofd streelt?
Of als ik soms des nachts, om weer aan u te denken,
de legerspond verlaat en 't firmament betracht,
zeg, leeft gij in die ster, die mij schijnt toe te wenken,
en is dit licht uw oog, dat mij dan tegenlacht?
0 neen, 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 een schijn, een zweem van uw gezicht.
De toonen eener harp, de geurige avondluchten,
de kleuren van 't gebloemt, de zilverglans der maan,
het murmlend brongesuis en filomeles zuchten :
't doet alles mij een stond aan uwe zijde gaan.
Maar, ach ! éen oogwenk slechts, en deze stond is henen,
en 'k stort weer in mij zelf als in een afgrond neer...
Eilaas ! en mij rest niets dan op uw graf te weenen,
verlaten hier omlaag, o Moeder ! tot wanneer?...
OOGSTMAAND 1839.
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I.
AAN MIJNE BROEDERS EN ZUSTERS.
Kinderen, bewaart de geboden uws Vaders,
en vergeet niet de wet uwer Moeder.
PROV. VI, 20.

Geliefden ! die als ik uit haren schoot gesproten,
Des noodlots wegen volgt, ver van elkander af,
Herinnert ge u den tijd, dat wij, als tengre loten,
Nog tierden rond 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 eiken morgen wekte,
Die ieder tot zijn taak 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 deur vroeg elk, waar Moeder was !
En' ach wanneer ik thans een zuster of een' broeder
Mag weerzien, schijnt het mij, als ik hun stemmen hoor,
Dat nog en mond en oog mij vragen : « Waar is Moeder ? »
0 dierbren ! zulk een vraag snijdt mij het harte door !
Waar onze Moeder is ? Ach ! waar, waar zijn de zielen,
Die God in zijn gen tot 's aardrijks zegen schiep?
Die als de morgendauw een' stond hier 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 beur hart ons toonde in heldren schijn ? —
Daar ginder in het licht, waarvan de zichtbye zonnen,
Als dropplen van een' vloed, maar flauwe weerglans zijn !
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Daar worden zij 'een stem in de onbevlekte 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 noch perken kent !
Ellendig, midlerwij 1, die zij op de aarde lieten !
Verkwijnend als 't gebloemt' van lucht en licht beroofd,
Verstuivend als de blaán, die vallen en verschieten,
Na de onverbidbre bijl den stam 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 teelre 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 staan, 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 asch te zien, waaruit hem 't licht ontsprong,
Hij kwam, en vond deze asch met aard' reeds overschoten;
Doch aan zijn veegekerm weerstond de graver niet,
Die nog haar laatste woon voor hem eens wou ontblooten,
En hem de moederkist in rouw omhelzen liet !
Haar laatste stond nochtans was zienlijk naar en nader,
En als op zachten tred gekomen. Doch zoo lang
Heur waarde lotgenoot, onze 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 moed en lichaamskracht op eenmaal haar ontviel;
En nu werd gij voor haar, o teêrgeliefde Zuster !
Het eenigst wat op aard ten troost haar overschoot;
Zij sluimerde op geen dons, in 't hevigst wee, geruster
Dan op den arm, dien gij haar hoofd ter peluw boodt.
Tot aan den boord des grafs geleund op uwe schouderen,
Ging ze aan uw kinderhand van de aard' naar de eeuwigheid,
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• 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 ge mij voor de oogen !
Welk is die bange kreet, die mij met wanhoop slaat?
Op vleuglen van de vrees is de afstand doorgevlogen;
cc Is 't waarheid, zieltoogt zij ? » —, Ach, Broeder ! 't is te laat ! »
Daar zijg ik neer ten grond, de vingren in de haren,
Terwijl ik op den vloer een' stroom van tranen pleng.
cc 0 God ! gij woudt mij dan den laatsten troost niet sparen :
cc Haar' zegen ! ... Ach, uw wil is heilig, maar hoe streng ! »
Ik knielde voor de spond, waar 't dierbre stof op rustte,
En 'k trachtte te vergeefs te bidden met den geest.
0 ! Toen ik voor het laatst haar 't koude voorhoofd kuste,
Wat ware in dezen kus te sterven zoet geweest !
HERFSTMAAND

1839.
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HET KLAVIER.
Oui, je le crois, quand je t'écoute,
L'harmonie est l'áme des cieux.
DE LAMARTINE, Harmonies.

Kunstenaar ! wanneer uw vingeren,
Zwevende over 't glad klavier,
Tonen door elkandren slingeren
In verwisselenden zw;er,
Weet ge, dat in uwe akkoorden,
Als in wondre tooverwoorden,
Dan een taal zich hooren - laat,
Die ons hevig kan ontroeren,
En den geest aan de aarde ontvoeren,
Maar die 't hart alleen verstaat?
'k Wandel, in de lentedagen,
Dikwijls langs het open veld,
Als de gouden zonnewagen
Naar het koele westen snelt.
Langs de groentewassen zoomen
Hoor ik 't murmlend beekje stroomen,
Dat al kabblend henenvlucht;
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 meê.
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 wouden door !
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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 zielverrukken
Door geen woorden uit te 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 uit uwe akkoorden,
Als uit wondre tooverwoorden,
Beelden, nu eens overschoon,
Dan eens somber, of ontzettend,
Of vertroostend, of verplettend,
Naar de wending van uw' toon !
't Is soms lief als 't appelblozen.
Waarin zich de boomgaard tooit,
Of als bloesem, van de rozen
Zacht op leliënsneeuw gestrooid !
't Is soms zwart als nachtlijk duister,
En soms klaar als zonneluister
Aan het oosten opgegaan;
't Zijn soms zomeravondluchten,
Waarin zuidenwinden zuchten,
Of 't is 't stormen van d'orkaan !
Lichte noten, blijde tonen
Schildren 't hupplen van de jeugd,
Of den marsch van heldenzonen,
Of het schertsen .van de vreugd.
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Schetst een hart, dat zuchtend, weenend,
Kermt- om een ellendig lot;
Of een teêrder klankenmengelen
Leert ons de eeuwge taal der engelen,
Eene vuurge beê tot God !
Dikwijls als de galmen stroomen,
Ongekunsteld, lief en teêr,
Zie ik, als in zachte droomen,
Lang verleden dagen weer.
Hoop en vrees van vroeger leven
Komen voor mijne oogen zweven.
Soms houdt mij de vreugd geboeid;
Maar meest voel ik op mijn wangen
Eenen traan van weemoed hangen,
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?
Neen !
natuurlijk is uw spelen,
Als de zang der Philomelen
Bij het rijzen van de zon,
Als het suizen der zefieren
Door de kruin der populieren,
Als het murmlen van de bron !
1836.
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DE BOEKWE1T.

Den

wijze

is niets gering

BILDERDIJK,

Wat een wolk van balsemgeur
Heft zich walmend in den hoo gen !
Welk 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 zijne tent
Ambrozijn en reukwerk ademt?
Zijn we in de eeuwig groene lent',
Waar, in Hybla's zachte streken,
Bloem en blaán van honig leken?
Wat een wolk van balsemgeur !
Welk een pracht van bloesemkleur !
In Morgenland en zijn wij niet,
Waar onder 't groene suikerriet,
De vale schorpioenen kruipen;
Hier rijst geen Hybla, geen Hymet,
Maar ook geen wasem, die besmet,
Geen booroen, die van giftsap druipen.
Wij zijn in Vlaandrens schoone streek,
Waar menig kabbelende beek
Door menig vette weide kronkelt;
Waar menig boomgaard staat en prijkt,
Met menig soort van ooft verriikt,
Dat gloeiend door de blaadren vonkelt;
In Vlaandren, waar het lomrig woud
Den gloed des zomerbrands weerhoudt,
En koelte wuift op vruchtbre voren; —
Waar 't breecle veld een zee ontvouwt,
Een volle zee van golvend koren; --

Buitdnleven.
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In Vlaandren, waar de Boekweit groeit,
Die daar die wolk van balsemgeuren
Doet 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 voeder in Boekweit kunt vlieden,
Want gij maar alleen zijt zoo lief als die vrucht !
Komt, rept uwe wiekjes, o blonde Sylphieden !
En fladdert en wiegelt en dartelt om mij;
De toon, dien de lier aan de Boekweit wil bieden,
Moet evenzoo luchtig en zacht zijn als gij
Hoe overschoon is de aard' getooid !
Hoe rijk lig:.: haar gewaad ontplooid
De velden, brecd en uitgestrekt,
Staan in hun zomerdos gedekt :
Een prachtig kleed van bont fluweel;
En 't oog, waarheen 't zich wende of keer' ,
Poost zacht als op een Glanzend meer
Van geel en groen en groen en geel
Van zulk een meer staan ginds, als duinen,
De heuvlen met hun bladerkruinen,
En groeten dus de lage dalen,
Met de orgelstem der nachtegalen;
cc Al schutten we u voor 't buldrend weder,
cc Al zien wij ras uw' wasdom sneven,
cc Al staan wij pal en hoog verheven,
cc Toch zien wij goedig op u neder ! »
En hoogex dan der heuvlen top,
Stijgt uit het koorn de leeuwrik op,
En brengt dus aan den overmoed
Van 't woud der dalen wedergroet :
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cc Schoon gij op ons met meêlij ziet.
(c Daar 't schepsiendom in onzen schoot
cc De schatten vindt van 't daaglijksch brood,
(c Benijden wij uw grootheid niet ! »
O wouden ! laat de velden bloeien;
O velden ! laat 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 weldam op te noemen?
Wie telt de bloemen op de Boekweit?
En wie telt de bijen op al dat gebloemt'?
En wie meldt het wonder, dat zij daar verrichten !
De mensch, om vernuft en vermogen beroemd,
Wat kan hij bij 't geen de natuur weet te stichten !
Wat 's pracht van vorstinnen bij leliënschoon,
Ep maatklank van snaren bij vogelentoon !
Wat 's kleur van 't paneel bij den vuurglans, die wiegelt
Op 't water, wanneer er de ^naad zich in spiegelt !
En wat ooit de scheikunst te mengen bestond,
Om 't fijne verhemelt' des menschen te streelen,
Om wellust te plengen in d'openen mond,
Om vreugde des harten voor laafnis te deelen;
Nog nooit schiep de onmachtige een korrelken graan,
Nog nooit deed ze een enkele wi j ndruif ontstaan;
Zij perste nog nooit uit de kelken der bloemen
Dat godengeschenk, dat wij honigraat noemen !

Welnu, deze honig, dat manna der aard,
Zoo rijk in het bloeisel der Boekweit verborgen,
Wordt daar door de nijvere bijen gegaard.
Zij streven en zweven van vroeg in den morgen,
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En domlen en schomlen als homlen door 't ruim,
En kruipen en sluipen in kelken en bladen,
En vliegen dan heen met haar' buit overladen !
Dus 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 meer telt,
Blijft zij nog de lust en 't sieraad van het veld,
Kleedt zij nog de beemden in lachende kleuren,
Volt zij nog den omtrek met smeltende geuren !
Maar wat daavrend gerucht
Wedergalmt in de lucht?
't Is een dreunend geklank
Van geroep en gezang,
En een ploffend geklop
Leidt de juichstemmen op.
Wordt een veldfeest gevierd
Door de schaar, die zoo tiert,
En op tripplende maat
Dus den akkergrond slaat?
Neen, de landman is thans
Noch aan feest noch aan dans,
Maar aan arbeid en zweet,
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 vleugels gedorscht,
Om in zakken vol graan
Van den akker te gaan.
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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 maat
Die de dorschvlegel slaat.
' 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
Uit de kille noorder streken,
Heerscht alleen op 't barre veld.
Waar huist thans de gulle vreucde,
Die den vetdeling verheugde
in het schoone jaargetij?
Pleegde men ooit feestvermaken
Onder gindsche strooien daken ?...
Kom, en treed er in met mij
Zie, de mutserd ligt te kraken
Aan den breeden, warmen haard,
En 't gezin, met gloênde kaken,
Zit er bij en rond geschaard.
Flus was 't aan den disch gezeten,
Waar 't een feestgerecht mocht eten,
Daar noch specerij noch wijn
Bij behoefde, om alle smarten
Te doen vliên uit aller harten;
En wat mocht dit feestmaal zijn?
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Dan 't aardtsvaderlijk gebak,
In ons Vlaandren steeds geprezen
Onder 't veldelijke dak?
Bij de kindren der beschaving
Kent men zulk geen hartenlaving,
Als de boekweitblom hier biedt,
Wen, in de ijzren pan gedreven,
En tot malschen koek gesteven,
Men met melk haar overgiet !
Daar mocht ook ten discti verschijnen
Iets meer kostbaar dan de rest :
't Witte vleesch der vette zwijnen,
Die men met de Boekweit mest.
En nu drinkt men er in 't ronde
't Zoetste, dat de honig gonde :
D' echten vaderlandschen most;
En men laat in forsche koren
't Oude feestlied er bij hooren :
cc Ik en vraag niet wat hij kost ! »
En bij 't wisslen van de teugen,
Hoort ge, in onbedorven taal,
Spreuken die de ziel verheugen,
En zoo menig vreemd verhaal.
Nu, de huilman groet zijn magen :
cc Vrienden, » zegt hij, « gure vlagen
cc Meldt de wind, die buiten loeit.
cc Laat ons dat geloei verdooven,
cc Door al jublend God te loven,
cc Dat bij ons de Boekweit groeit ! »
I844.
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DE BEDELAAR.
Res sacra miser est.
SENECA.

God loone die mij de aalmoes schenken,
Waarmede ik honger stille en dorst,
En 't lijf voor regen hoede en vorst;
'k Zal hunner in mijn beê 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 bukken.
Ik 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 ontblaMet enkle takken nog voorzien, voelt, dat zijn einde nadert ! fderd,
Zoo leeft alleen no g, 't hart in mij. Al 't oovrig viel mij af,
Behalve slechts het licht der hoop, dat wemelt boven 't graf.
God loone die mij de aalmoes schenken;
'k Zal hunner in mijn beê gedenken.
Niet altoos was ik wat ik ben. Ik heb in mijne jeugd
Des levens heilgenot gekend, des levens reine vreugd.
Met kloek-gezonde leên bedeeld, ontwikkelde ik rijn krachteg
In zorgeloozen arbeid, vreem4 aan andere geclael n
Dan die des akkerbouws. Ik dreef mijns vaders vee al vroeg
Ter wei, met klepperende zweep, of 'k spande voor den ploeg
Het sterk gespierde merriepaard. Niets kon mijn aandrift stremmen,
Wanneer het mij gegeven was een driftig ros te temmen,
En stoof ik op mijn moedig bruin, der buren hoef voorbij,
Dan wekte ik velen oogslag op, en menig sprak : 't is hij !
God loone die mij de aalmoes schenken;
'k Zal hunner in mijn beê gedenken.
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Wanneer de dag des Heeren kwam, en 's Heeren dienst verricht
Was, dacht ik aan de vreugdebron, die in verpoozing ligt.
Dan blies ik op de veldschalmei de blijde landjeugd samen,
En 't was een recht genoegen steeds, te zien hoeveel er kwamen.
Ik gaf het sein van ieder spel, 't zij men met pijl en boog
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 te zingen.
Somwijlen zei men, dat een maagd sterk bloosde toen ze mij
Beschouwde, en mij te vluchten scheen. Ik dacht alras : 't is zij !
God loone die mij de aalmoes schenken;
'k Zal hunner in mijn beê gedenken.
En zij, die, als bedeesde maagd, dus vroeger had gebloosd,
Schonk later mij, als dierbre gade, een rijk gezegend kroost.
Wij zaten aan onz' breeden disch, de frischheid op de koonen,
Met twee paar dochtren, rank en blond, en drie volwassen zonen.
Aan genen was de huiszorg thans, aan dezen was de taak
Des landbouws toevertrouwd, en elk vond d'arbeid een vermaak.
Ik wandelde, aan mijn eega's zijde, onze akkers rond, wier schatten
De schuur, hoe breed en hoog gebouwd, niet langer kon bevatten.
Doch, als ik mij ter rust begaf, bepeinsde ik soms mijn lot,
En 't scheen me een overlast van heil, en 'k dacht bevreesd aan
[God.
God loone die mij de aalmoes schenken;

'k Zal hunner in mijn beê . gedenken.
Want zie, de Heer is wonderbar : Hij zegent door het kruis;
Hij werpt zijn dienaars in het slijk, ` als ,'t goud in een fornuis.
Geen lievelingen des geluks zijn hem de duurste vrienden,
Maar zij, die in ellende en ramp hem minden en hem dienden.
'I Is, of het heil van hier omlaag op reine zielen woog,
En hare loutring tegenhield en hare vlucht omhoog. —
Gezegend dan de vaderhand. gezegend zij de roede,
Waarmeê de Heer mij nedersloeg, al sloeg Hij tot den bloede.
Hij heeft mij van een grootex val, van waan en trots bevrijd
Hoort mij , gelukkigen der aard' ! hoort, hoe de Heer kastijdt !
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God loone die mij de aalmoes schenken;
'k Zal hunner in mijn beê gedenken.
Wien heu l t het jaar van anheil niet, dat volgde op Waterloo?
De zomer was één regenvloed, en ook de herfst was zoo.
Onze oogst kwam van het natte veld in half verrotte garven,
En 't voeder, voor den stal bestemd, deed vee en paarden sterven.
Die ramp trof mijne kindren diep. Zij kwijnden één voor één
Aan wreevlig koortsenvuur, en eer de winter gansch verdween,
Had ik vier lijken naar 't ontijdig graf verzeld. Mij bleven
Nog slechts twee dochtren en een zoon, drie telgen van de zeven.
Mijne eega was al dood geschreid, door wanhoop overmand. —
Zoo treffend viel de eerste slag van Godes vaderhand.
God loone die mij de aalmoes schenken;
'k Zal hunner in mijn beê gedenken.
Slechts ik verloor niet allen moed. Uit vroeger spaarzaamheid
Had ik de stallen weer voorzien, en de akkers weer bereid,
En als de lentewind weer blies, dan was het, of de velden,
Met 's Hemels zegen overspreid, 't geleden leed herstelden.
Nog nimmer stond de bloeiende aarde in rijker dos gehuld,
Nog nimmer had de zomerzon zoo 'n overvloed verguld
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 loone die mij de aalmoes schenken;
'k Zal hunner in mijn beê 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 't walmend licht der mutserdvlam, ( 't laatst, dat mijne oogen za[gen,)
Nat avondeten, rond den haard. 't Was buiten vreeslijk weer,
De hagel kletterde op ons dak en door den schoorsteen neer;
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Wij zagen door de vensterreet het rosse weerlicht blaken,
En hoorden 't buldren van den wind en 't schorre donderkraken,
En zegen allen op de kniên... Mij trof op eens een schok,
Die mij, bewustloos en bedwelmd, terneer stortte als een blok.
God Ioone die mij de aalmoes schenken;
'k Zal hunner in mijn beê gedenken.
'k Had verjer niets ontwaard. Wanneer ik tot bewustzijn kwam,
Hijgde ik naar open lucht en licht : ik aámde rook en vlam,
rond mi j een krij schend gieEn hoorde een schrikkeli j k gedruisch,
Van rensche tc_"'"' c , en op stal een noodgehuil van dieren; [ren
En aan — en rond --- en boven mij, en overal het vuur,
Dat krakend door de daken brak van 't huis en van de schuur
En dat, gevoed door zooveel schats, met een ontzettend razen,
Door 't hevig stormen van den wind verwoed werd opgeblazen !
Ik dacht, dat ieder ooc enblik mijn laatste stonde sloeg,
Yvanneer een sterke vuist mij greep en op den boomgaard droeg.
God loone die mij de aalmoes schenken;
'k Zal hunner in mijn beê gedenken.
Daar zat ik op het vochtig gras, de ziel vervuld met schrik,
En hief het hoofd, om nu mijn ramp te omvatten met een blik.
Doch vruchtloos poogde ik als een' mist van voor mijn oog te vagen,
En vruchtloos wende en keerde ik mij in 't rond : 'k was blind geslaDoor 's Hemels bliksemvuur. 0 ! 't was een akelige stond, [gen
Te hooren, hoe het golvend vuur al mijne hoop verslond,
Te hooren, hoe de menigt' huilde, en hoe mijn rundvee loeide,
En daar te zitten op een stip, waar eeuwge nacht mij boeide !
God lof, dat ik die ijslijkheên niet met mijne oogen zag,
Licht ware ik nimmer opgestaan van 't plekje, waar ik lag.
God loone die mij de aalmoes schenken;
'k Zal hunner in mijn beê gedenken.
Hier sloop de wanhoop in mijn hart;
de Heer vergeve 't mii
Want toen mi j n echtgenoot', half naakt, half levend aan mijn zij
Terneer zeeg uit mijn dochters arm, en snikkend mij verhaalde,
Dat onze zoon ons had gered, en 't met den dood betaalde,
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Wen hij zijn tweede zuster, ook in smook en gloeiende asch
Gedekt, verlossen wou en zelf daarbij bezweken was, —
Toen wist ik niet meer wel te recht, wat in mijn' boezem woelde,
En of 't geen vloek of gramschap was, die ik in 't hart gevoelde.
Mijn lippen krompen vreeslijk saam, en 'k borst onwillig uit
In eenen woesten, schampren lach, van vreemd en naar geluid !
God loone die mij de aalmoes schenken;
'k Zal hunner in mijn beê gedenken.
Zes maanden na dien ramp werd ik een woning ingeleid,
Ons door eens nabuurs vriendenzorg, op mijnen wensch bereid,
En van het overschot gebouwd der ruime en weidsche hoeve,
Waar ik eens zoo gelukkig was, thans eeuwig blind en droeve !
Wij spraken weinig met elkaar. Mijn dochter en mijn vrouw
Bestuurden met een dienstknecht thans een' kleinen akkerbouw
En deden al wat mooglijk was, om mij 't ellendig leven
Nog dragelijk te maken, doch vergeefs was al haar streven.
Mijne eega kwijnde en viel en stierf. Een jaar drie vier verliep
En niets behoorde mij meer toe : in schulden zonk ik diep.
God loone die mij de aalmoes schenken;
'k Zal hunner in mijn beê gedenken.
Een allerlaatste slag hing nu mij dreigend boven 't hoofd :
God had alleen mij zwaar gestraft, en ik had God geloofd,
Dat hij mij nog wat nooddruft liet, en mij geen dak ontzegde,
Waaronder ik 't gemorzeld hart en 't brein ter ruste legde.
Maar nu, nu 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 het merk van smaad en schande :
Hij veilde 't aan het laag gemeen ten voordeel van den Lande,
En dreef mij, met mijn eenig kind, op straat uit huis en haard !
Och ! had mij de engel van den dood dees laatste proef gespaard !
God loone die mij de aalmoes schenken;
'k Zal hunner in mijn beê gedenken.
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Op de armen van mijn kind geleund, zwierf ik de landstreek rond,
En smaakte 't zure bedelbrood. De bloote ruwe grond
Was meer dan eens mijn bed. De deugd van mijne dierbre dochter
Werd echter nog op den aard' erkend, een jongeling verzocht er
Mij om, en won haar hart en hand. Zijn noeste vlijt en zweet
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 loone die mij de aalmoes schenken;
Waarmede ik honger stille en dorst,
En 't lijf voor regen hoede en vorst :
'k Zal hunner in mijn beê gedenken.
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