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ME I.
Inleiding.
De zonne vecht zich vrij!

Zie, aan den hemeltrans
Verschijnt de dagvorstin
In glorievollen luister.
De neev'len vluchten,
Licht verwint het duister
En d'aarde baadt in
Gouden zonneglans,
Heel de natuur herleeft
En ademt blij verlangen,
Door milde lentelucht
Weerklinken wond're zangen;
Een duizendvoudig koor
Verkondt met blij geschah
De lente is gekomen,
't Is vreugde, overall
Welkomstgroet aan de lente.

Heil U, blijde lentedag,
Wees gegroet, gij bron van leven,
Voorjaarsweelde, zonnelach,
Zoete vreugd' hebt gij gegeven,
Balsem stort g`ons in 't gemoed.
Jonge schoone Mei, gegroet.
Wees gegroet, o schoone Mei,
Tool met bloemen weer de dreven,
Maak ons harte vroolijk, blij,
Wek ons op tot hooger leven,
Schenk ons nieuwen frisschen moed.
Lieve zoete Mei, gegroet,

Wees gegroet, o lentedag,
Breng weer troost aan hen die lijden,
Laat uw lieve milde lach
't Droevig harte weer verblijden.
't Klink' uit dankbaar blij gemoed:
Heerlijk lentefeest, gegroet I
Naar buiten.
Komt makkers, naar buiten,
Naar 't groenende woud,
Waar vogelkens fluiten
In 't zwellende hout.
Wij zingen en springen
In 't geurende bosch,
En rusten vermoeid
Op 't fluweelzachte mos.
Naar buiten, naar buiten,
Naar velden en wei.
Wij plukken voor moeder
Een ruiker van mei.
Wij vlechten guirlanden
Van bloemen en groen
En zullen een vroolijken
Rondedans doen.
Komt, allen naar buiten, het is er zoo schoon,
De vogelkens jub'len op zilveren toon.
De bloemekens bloeien zoo heerlijk, zoo rein.
Wie zou in de Meie geen kind willen zijn?
Wij spelen van patertje langs den kant,
Hei, 't was in de Mei.
Wij nerven elkander bij de hand,
Een dansen in vroolijke rij.
Wij vlechten ons kransen en bloemen in 't haar
En vormen een jolige lachende schaar.
Wij zingen zoo vroolijk en blij:
Hei, 't was in de Mel.

Twijfel,
Hoort, hoe ze zingen,
Dart'len en springen,
Stoeien en lachen en
Joelen dooreen.
Straks komen zorgen
Bij elken morgen:
Arbeiderslente is zoo
Spoedig verdween,
Moordende arbeid en
Zorg voor 't bestaan
Doen snel de blos van
Hun wangen verdwijnen.
't Plantje zoo teer zal wel
Spoedig gaan kwijnen,
't Is ras met lente en
Met jonkheid gedaan.
Meistoet.
Hoort,
Wat komt van verre aangedragen?
Een vreemd gedruisch, een blij gerucht,
Een vreugdgezang verstomt ons klagen,
Een hoopvol lied doortrilt de lucht:
Ontwaakt, verdrukte proletaren,
Op, slaafgeboornen, opgestaan.
Sluit u aaneen, vreest geen gevaren:
Vereend kan niets uw macht weerstaan.
In het stralende licht van den zonnigen dag
Trekken drommen van vrouwen en mannen voorbij,
Met 'n roos op de Borst en 'n vroolijken lach
Om den anders zoo droevigen mond, nu zoo blij.
En ze roepen: Vooruit! Hoort het machtig geluid
Van den opstand der knechten! Komt makkers,
er uit!
Werpt je schaaf in den hoek en je schootsvel d'r bij
En trekt mee met je maats op den eersten van Mei!
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Wie komen daar nader van overal,
Met krijgsmuziek en trompetgeschal?
Het yolk loopt te hoop in de straten
En voor de vensters en in het raam
En op de stoepen daar scholen ze stain,
Die het groote gebeuren bepraten.
Wie loopen daar vroolijk in dichte rij,
De hoof den fier en de oogen blij
Naar de vaandels omhoog geheven?
Wie gaan in den stoet met vrouw en bruid?
Wie dragen hun kind'ren daar boven uit
Als een toekomstbelofte voor 't leven?
Strijdt time!
Dat zijn de werkers, die den Nieidag vieren
Als mijlpaal op de overwinningsbaan.
Hun aantal groeit, zij zullen zegevieren,
Rotsvast vertrouwen doet hen voorwaarts gaan.
Zij komen uit hun sloppen en hun stegen
En treden in het licht. De nieuwe tijd,
Het morgenrood der toekomst lacht hun tegen,
't Is nieuwe hope, die hun ziel verblijdt.
Zij voeren in hun vaan het blijde teeken,
Het ochtendgloren van den nieuwen dag.
Zij gaan het licht der waarheid ons ontsteken
En volgen fier de roode vrijheidsvlag.
Uit d'oogen straalt 'n wonderblij verlangen
Naar 't beeld der vrijheid, dat hun tegenlacht,
En uit hun kelen klinken forsche zangen
Van strijd en zege, die den werker wacht.
Op, op, te wapen! Laat den moed niet vallen!
Op, proletaren, schaart U in 't gevecht!
d' Organisatie roept bij duizendtallen
U op ten strijd, voor menschlijkheid en recht.
Breekt met de louwheid en den sleur van 't lever,
Vecht voor de toekomst makkers, al te saäm,
Het. zal uw arbeid hooger wijding geven
En 't kind zal zeeg'nen eenmaal uwen imam,

Aan de irrouwen.
Vrouw die onze smarten draagt,
Voedster van een nieuw geslacht,
Waarom slechts uw leed geklaagd?
Op uw daden wordt gewacht.
Waarom, o vrouwen, dat gezucht?
Waarom dat droevig klagen
Als duist're machten gaan te vlucht
En d'ochtend toch gaat dagen?
Ziet d'aard', ontwaakt uit winterrust,
Ontkiemt weer in de voren.
Door 't lentezonnelicht gekust,
Is weer de Mei geboren.
O kleingeloovigen, grijpt moed!
Laat 't heilig vuur ontbranden l
De welvaart van uw hartebloed
Is in uw eigen handen,
Gij die des levees lasten draagt,
Ziet naar het ochtendgloren
Aan d'oosterkimme, ziet het daagt,
Het Nieuwe wordt geboren.
De zonne vecht, de zonne wint,
Het duister zal verdwijnen,
't Gaat om de toekomst van ons kind
Voor wie 't geluk gaat schijnen.
Het een voor Allen, äl voor een,
Zal onze vanen sieren.
zoo gaan wij naar de toekomst heen
Om eens de Mei te vieren.

Vroolijk spei.
Heerlijk, prettig is 't toch buiten,
In het malsche, frissche gras,
Als de lieve vogels fluiten,
't Vischje spartelt in den plas,
Als de leeuw'rik tiereliert,
't Groen weer veld en boomen eiert.
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Ja, dan is 't een prettig Leven,
Zoo gerieten vrij en blij,
Als de malsche koeltjes zweven,
Rits'lend door de boomenrij,
Als de meidoorn heerlijk bloeit,
't Jonge vee in 't veld weer stoeit,
Als de wolkjes spelevaren,

Winterstormen zijn verdween,
Als de bijtjes gaan vergaren,
Zoemen, gonzen om ons heen,
't Blad ontluikt van bloem en plant,
Dan is 't heerlijk op het land.

Naar de duinen.
Ons hart trekt naar de duinen,
Naar 't heerlijk zonnig strand,
Waar van de hooge kruinen,
Wij rollen in het zand.
Daar zien wij schepen varen
Op 't glinsterende nat,
En hoe het schuim der baren
Den steven soms bespat.
Wij roepen luid: Wie gaat er mee
Naar duin en strand, naar zee?
Ja, laat ons scheepje gaan varen,
Doorkruisen de woelige zee,
Gewiegd op de schuimende baren,
Zoo varen met Janmaat wij mee.
Wij varen naar Dost en wij varen naar West,
Wij voelen als wakkere zeelui ons best,
En keeren na maanden, hoezee,
Vroolijk naar veilige ree.
Pootje baden, stoeien, dart'len,
Spelen in het zand,
In het frissche water spart'len
Aan het heerlijk strand.

Laat de jongens waren,
Vroolijk, welgezind,
Met hun blonde haren,
Fladd'rend in den wind.
Meisjes blijven aan den kamt,
Meisjes doen niet mee.
Spelen samen hand aan hand,
Aan het strand der zee.
Ronde ronde molen, ( 1 )
Sti sta stolen,
Eenmaal op een Zaterdag,
Toen ik in het water lag,
Ik er bij en jij er bij,
Is dat Been mooie schilderij?
Hoezee !
Kom pater, gij moet kiezen gaan,
Hei, 't was in de Mei.
Hoezeel Hoezee ! Hoezee!
Vertrouwen.
Hoort hoe ze zingen,
Dart'len en springen,
Hoort hun gejoel, hoort hun blijde gelach,
Weg bange zorgen,
Ons is de morgen,
Ons is de toekomst, de nieuwe dag.
Eens breekt voor ons ook de lente aan.
Eenmaal, als domheid en slaafsheid verdwijnen,
Zon van verstand heel de aard' zal beschijnen,
Dan zal ons uur van verlossing slaan.

( 1 ) Oud kinderspeI.
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Naar httis.
De zon zinkt aan de kimme neer,
De bloemekens nu slapen gaan
En wij, door spel en dans voldaan,
Wij keeren vroolijk huiswaarts weer.
En onder 't heengaan zingen wij
Uit volle borst met blij gemoed:
0 lentef e est ! 0 schoone Mei!
Wees dankbaar-blij gegroet.

Organiseert U!
Dag van vreugde, dag van strijd,
Dag van blij verlangen,
't Volk heeft U tot feest gewijd,
't Zingt zijn jubelzangen.
Hoopvol klinkt zijn manend woord
In een machtig breed akkoord,
't Hooglied van den Arbeid,
Wapenkreet der Vrijheid.
Slotzang.
Heil U! blijde lentedag!
Wees gegroet gij bron van leven,
Voorjaarsweelde, zonnelach.
Nieuwe hoop hebt gij gegeven.
Blijheid, fierheid, kracht en moed.
Heil U! jonge Mei, gegroet.
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ONTWAKING, 1
Na nachten van droefheid en zorgen,
Van tegenspaed, angst en van smart,
Verrijst aan de kimme de morgen,
Die hope ons brengt in het hart.
Die hope, die kracht geeft in 't lijden,
Ons steunt en ons staalt in het strijden,
Waar domheid en logen ons wacht,
Waar list en waar laster nog tieren,
De zelf zuckt haar hoogtij macht vieren
En duisternis heerscht als de nacht.
Werkers, ontwaakti de dag breekt aan!
Staat op uit uw duister, de dageraad naakt!
Schudt of uwen kluister, uw boeien geslaakt!
Zachtkens reeds gaat het in 't Oosten al dagen,
't Licht drijft de duisternis weg van zijn baan.
Straks, als miljoenen van willen gewagen,
't Uur der bevrijding voor d'Arbeid zal slaan.
Werkers, ontwaakt! De dag breekt aan!
)

(Vertaald in het Duitsch en
uitgegeven door den Duitschen Arbeitersängerbund).
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ZEGEPRAAL,
Daar klinkt over zeeen en stranden,
Door steden en dorpen en landen,
Een machtig en heerlijk geluid;
Daar ruischt over velden en wegen
Een lied, als een God'lijken zegen,
Vol innige schoonheid U tegen,
Dat een wereld vol lief de ontsluit.
In de hoof den der werkers gaat lichten
't Bewustzijn, dat macht slechts doet zwickten
En tegenstand doet breken,
Dat jamm'ren baat, noch smeken,
Maar kloek en vast vertrouwen in ons ideaal,
De wereld brengt aan ons, na strijd de Zegepraal.
Daar klinkt over zeeen en stranden,
Door steden en dorpen en landen,
Een stemme zoo machtig, vol gloed:
Aan ons zal de wereld behooren!
Klinkt hoopvol den werker in d'ooren.
Een hoogere taak, hem beschoren,
Aanvaardt hij met vreugde en moed.
Hij wordt zich bewust van zijn plichten,
De Zonne der Kennis gaat lichten,
En waar eens domheid troonde,
Slechts haat en zelf zuckt woonde,
Daar wordt, gesteund en sterk door 't heilig ideaal,
Die glorievolle strijd des werkers Zegepraal.
Daar rijst over zeeen en stranden,
Over steden en dorpen en landen,
De Zonne der Vrijheid omhoog;
Zij zendt haar verlichtende stralen,
Miljoenen, verschillend van talen.
Haar glorie zal nimmermeer dalen.
Zij glanst aan der Hemelen boog,
Heel 't aardrijk zal eens zij beschijnen,
Tot onrecht en knechtschap verdwijnen,
Tot 's menschen leed gewroken,
Zijn kluisters zijn verbroken.
En vreugdezangen klinken in geestdriftvolle taal,
ons lijden is voorbij: Het Volk de Zegepraall
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JUBELZANG.
Heft aan, vol blij verlangen,
Doet allen volk'ren kond,
Klink' luid de vreugdezangen,
Verteld van mond tot mond:
Een nieuwe blijde dag breekt aan,
Een stralend licht is opgegaan.
Zingt jub'lend nu langs veld en gaard:
Het Socialisme komt ! 't Zal heerschen over d'aard.
Waar eens het yolk, door 's heerschers overmacht,
In domheidskeet'nen willoos neergezonken,
Berustte in 't leed, waar niemand redding bracht,
Daar heeft een licht in duist'ren nacht geblonken,
En bracht bezielde hoop ons nieuwe levenskracht.
Ziel van mijn zangen,
Bran van verlangen
Naar al wat schoon en wat waar is en goed,
Aan heel mijn leven
Hebt Gij gegeven
Lief de en Vreugde en Fierheid en Moed,
Als bange zorgen mij 't harte beknellen,
't Einddoel to ver lijkt en dit drukt mij neer,
Dan zal dat licht van uw glorie vertellen,
`t Geeft mij den moed en de geesteskracht weer.
'k Wil daarom geven
U heel mijn leven.
U zij het doel van mijn willen gewijd.
'k Zal op uw roepstem U moediglijk volgen,
Tot eens de menschheid van druk is bevrijd.
Heft aan vol blij verlangen,
Doet allen volk'ren kond,
Klink' luid de vreugdezangen,
Verteld van mend tot mond:
Een nieuwe, blijde dag breekt aan,
De Vrijheidszon is opgegaan,
Zingt jub'lend nu langs veld en gaard:
Het Socialisme kamt! 't Zal heerschen over d'aard.
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DE WERKERS.
Wij zijn de sloopers van het heden,
De bouwers van een nieuwen tijd.
Wij breken met het droef verleden
En wekken tot verzet en strijd.
Wij dragen in de bangste tijden
Het hoofd omhoog, het harte licht
En hebben ons na smart en lijden
Tot Beter mensch-zijn opgericht.

Wij ploegen de voren,
Wij eff'nen de baan.
Wij zaaien het koren
En oogsten het graan.
Wij smeden ons wapen van eenheid en plicht
En voeren uit duisteren nacht U naar 't licht.
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WELKOMSTGROET, 1

)

Weest gegroet in Bussums dreven,
Vrije zangers van het yolk.
Brengt bezieling in ons Leven,
Weest van ons gevoel de tolk.
Laat uw lied van blij verlangen
Jub'lend schallen ver in 't rond,
Zingt uw strijd- en zegezangen.
Heil UI fieren zangersbond.
Heil U! zangers van den arbeid,
Welkom op ons broederfeest,
Weest gegroet, die voor de vrijheid
Zingen, een van hart en geest.
Laat het in uw zielen dringen,
Laat het gaan van mond tot mond:
Zingend strijden, strijdend zingen,
Zij de leuz' van onzen bond.
Schaart U om de vaan van d'arbeid,
Fier, in 't lichtend morgenrood.
Wekt bezieling, geestdrift, blijheid,
Blijft het trouw tot in den dood.
Geeselt met uw felle zangen
Al wie d'arbeid lijden doet,
Blijft de tolk van ons verlangen.
Rooie zangers, weest gegroet.

1)

Bij het zangersfeest to Bussum in 1916.
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LIEFDE OF HAAT.
In mijn ziel groeien wond're gedachten,
Wig ik twijfel aan goed en aan kwaad,
Ook al peinsde ik dagen en nachten,
Of het liefde moest heeten, of haat.
Want de liefde, het hoogste, het goede.
Komt het haten zoo dicht toch nabij,
En de haat, 't is mij vaak zöö te moede,
Dat dit liefde moest heeten voor mij,
Ook het haten der knechtschap is liefde,
Zelf s al deed het de wapenkeus kwaad,
Want trots alles waarmee men ons griefde,
Wij gevoelen ons nog kameraad.
Wie den lichtenden bergtop bestijgen,
Waar de zonne der broederschap schijnt,
Brengen Onwil en Wrevel tot zwijgen,
Tot de heillooze tweespalt verdwijnt.
0, ik kan en ik mag er niet zwijgen,
Ook al doet soms te spreken verdriet,
Als ik zie wat gevaren er dreigen
En wat levensgeluk gaat te niet.
0, begrijpt toch den ernst van de tijden,
Opdat eens U doorgloeie de haat
Tegen al wat de menschheid doet lijden,
Eenheid mannen, en dan .... tot de daad.
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HET ROODE LICHT.
Hoort onze zang door de heldere lucht
Schallen langs velden en wegen.
Wapp'rend ons vaandel met vroolijk gerucht,
Gaan wij door sloppen en stegen,
Dragend door 't donkere armoe land
Het licht, dat in onze harten Brandt:
Het roode licht van den nieuwen tijd,
Dat aanspoort tot hoopvollen strijd.
Zingend en strijdend, zoo trekken wij voort,
Wegbereidend van oord tot oord,
Brengend de boodschap in dorp en stee,
Van Vrijheid, van Welvaart en Vree.
Hoort, het gerucht van een beteren tijd
Komt door de luchten gedragen,
't Volk breekt z'n boeien en gordt zich ten strijd,
't Gaat van zijn willen gewagen,
Machtig weerklinkt er van heinde en veer
De tred van het naderend werkersheir.
Het roode licht van den nieuwen dag,
Verrijst als 'n stralenden lach,
Zingend en strijdend, zoo trekken wij voort,
Wegbereidend van oord tot oord,
Brengend de boodschap in dorp en stee,
Van Vrijheid, van Welvaart en Vree.
Makkers, vooruit nu, de tijd gaat zoo snel,
Helpt ons de menschheid bevrijden,
Maakt van de wereld, die thans is een hel,
't Oord van geluk en verblijden.
Komt uit je krotten, er waait een brand
Van machtig willen door stad en land.
En 't roode licht van dien grootschen strijd
Wordt de zon van den nieuwen tijd,
Zingend en strijdend, zoo trekken wij voort,
Wegbereidend van oord tot oord,
Brengend de boodschap in dorp en stee,
Van Vrijheid, van Welvaart en Vree.
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1 MEI.
De lente is gekomen en een nieuw geluid
Komt door de zoele meilucht aangedragen.
De vruchtbaarheid troont op haar zegewagen
En toovert bloesempracht op boom en struik,
Wat gist'ren nog als dood in d'aarde rustte,
Heeft uit den winterslaap zich opgeheven;
Het is ontwaakt tot nieuw en krachtig leven
Zoodra de milde lentezon het kuste,
't Is of natuur de strijders wil beschamen,
Die klein van moed in bange tijden zuchtten
En in hun zwakheid trouw'loos henen vluchtten
Van 't vaandel, waarheen hoopvol z'eenmaal kwamen,
0, weet toch makkers, dat de bangste nachten
Verdwijnen voor den nieuwen lentemorgen
En redding uit den poel van leed en zorgen
Gij slechts van 's menschen eenheid kunt verwachten.
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EENHEID,
Hoort, het davert door de landen,
d'Arbeid smeedt zijn machtig zwaard.
In zijn trouwe, sterke handen
Ligt de toekomst nog bewaard.
Hoort het haam'ren, hoort het smeden
Op het aambeeld van den tijd,
Van miljoenen, aangetreden,
Tot den grooten heldenstrijd.
Millioenen kameraden
Staan reeds tot den strijd geschaard,
Legioenen, vastberaden,
Volgen over heel de aard!
Eenmaal, als de lang geknechten
Onder onze eenheidsvaan
Voor hun vrijheid zullen vechten,
Breekt de overwinning baan.
Blij gerucht gaat door de landen,
d'Arbeid smeedt zijn machtig zwaard,
Eenmaal zal door onze handen
Welvaart heerschen over d'aard!
Volgt de roepstem dan met blijheid,
Breekt uw kluisters, scheurt den waan,
Slechts in 't teeken van de eenheid
Zult gij overwinnen gaan.
Proletaren aller landen,
In de eenheid ligt uw kracht.
Slaat ineen de steike handen
En vernietigt 's vijands macht.
Spoedig naakt de dag der vrijheid,
Dag van Vrede en Zonneschijn,
En uw groote sterke eenheid
Zal dan onverwin'lijk zijn
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OORLOG AAN DEN OORLOG.
Als straks door hen, die ons d'ellende brachten
De wereldvrede zal geteekend zijn,
En 't duister van 't waanzinnig menschenslachten
Heeft plaats gemaakt voor vredes zonneschijn,
0 makkers, wil dan van geen vrede droomen,
Maar slingert dan uw millioenenhaat
Den wreeden heerschers striemend in 't gelaat:
Wit Vrede, neen, de oorlog is gekomen!
0, gaat tot hen, wier harten bijna breken,
Van wanhoop en ellend'. 0, laat de brand
Van d'oorlogsf akkel gaan van land tot land,
Dan zal 't getergde volk zijn zonen wreken.
Verdrukten en geknechten aller landen,
Vereenigt U, smeedt sterker broederbanden.
Dan wordt 't beproefde menschdom recht gedaan
En breekt de ware volk'renvrede aan.
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ARBEID.
Diep in den schoot van de aarde verborgen,
Rusten de schatten van dood materiaal,
Wachtend, o werkers, uw arbeid van morgen,
Die ze zal wekken tot levend metaal,
Al wat de menschheid aan kunst ooit vergaarde,
Al wat natuur van haar rijkdom ons bracht,
Zonder uw arbeid had 't schoonste geen waarde,
Gij zijt de levenverwekkende kracht .
Makkers, die graven in donkere holen,
Ploegers en maaiers op 't zonnige land,
Delvers en torsers van ijzer en kolen,
Klovers en slijpers van ruw diamant,
Bouwers van huizen in dorpen en steden,
Zeelieden, spoorvolk en bakkers van 't brood,
Wevers en schilders en sjouwers en smeden,
Heil U, o werkers, uw arbeid is groot.
Vruchtbaar en mild is de heerlijke aarde,
Groot is, o Arbeid, uw scheppende macht,
Alles verzinkt in het niet bij uw waarde,
Alles verdwijnt, bij wat Gij hebt volbracht.
Vult dan de straten met vroolijke drommen,
Steekt je in feestkleed, vandaag neem je vrij,
Zwaait er je vlaggen en roert er je trommen,
Gij zijt het leven, de lente, de Mei.
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HET LIED VAN DEN MACHINIST.
'k Ben 'n vroolijke Borst,
En ik voel m' als een vorst
Op de eind'looze ijzeren baan.
'k Dwing met zekere hand,
Overleg en verstand,
Mijn machine om sneller to gaan.
Als dan 't snuivende ros
Jaagt langs weide en bosch
En mijn vuurtje er lustigjes Brandt,
Wel, dan gaat het mij goed,
En 'k zwaai vroolijk m'n groet
Naar een bloozende deem op het land.
Of in 't holst van den nacht
Ook de maan vriend'lijk lacht,
Of de sneeuw mij de oogen verblindt,
Altijd ben ik present,
Altijd kloek en content,
Ook al gaat het mij niet voor den wind.
Striemt de storm mij 't gezicht,
'k Zoek toch 't veilige licht,
Hoe vermoeiend en lang ook de baan:
Die voorop staat, hij waakt
Dat Been Teed u genaakt,
En hij brengt u behouden weer aan,
Zijn voor 't dagelijksch brood
Soms de zorgen heel groot,
Toch gevoel ik mij vroolijk en blij,
Want mijn hart staat in vuur,
Wijl ik weet, ieder uur
Brengt het einddoel mij dichter nabij,
Aan de spits is mijn plaats,
Waar ik draag met mijn maats
Door de wereld een boodschap van vree,
Want wij vortuen de macht
En wij voeren uit nacht
Naar den lichtenden morgen U mee,
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Maats, je koppen omhoog,
Aan der hemelen boog
Rijst van verre het licht van den dag,
En een betere tijd
Komt na moeizamen strijd
Voor wie hoopvol zich schaart om de vlag.
Werpt U mee in 't gevecht,
Weest een stut voor het recht,
Om, als d'eenheid van d'arbeid breekt baan,
Niet gehaat en gehoond,
Doch met lauw'ren gekroond,
Aan de spits van ons leger gaan,
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VECHT VOOR JE GELUK, KAMERADEN ! 1 )
Hoort onzen stap als 'n dreunend gerucht,
't Spoorvolk dat aan komt marcheeren,
Ziet hoe het leed voor ons wijkt op de vlucht,
Vluchtend, om nimmer to keeren,
Hoog de banier als symbool van ons werk,
Voelen w' als strijders voor d'eenheid ons sterk,
Gaan wij den weg U bereiden,
Roepen tot hen, die van verre nag staan:
Maats, doet je plicht nu en breekt met den waan,
Heipt ons den Arbeid bevrijden,
Ein in ons willen en een in de daad,
Een in ons doen en ons denken .
Eenheid, de hoeksteen, die stormen weerstaat,
Eenheid, die Zege zal schenken,
Breekt met de lauwheid, de domheid, den waan,
Vecht voor een mooier, een beter bestaan,
Laat U den moed niet ontvallen.
Vecht tegen alles wat laag is en stecht,
Vecht voor een wereld van vrijheid en recht,
Vecht voor 't geluk van ons allen.
Makkers, vooruit nu 1 Het wapen gesmeed,
Dat ons den strijd zal doen winnen.
Stroopt er je mouwen en houdt je gereed,
Spoedig, wij gaan er beginnen .
Strijdt met het woord, met het voorbeeld, de daad,
Toont je in alles een trouw kameraad,
Makkers, vooruit zij ons streuen .
Vecht voor de welvaart van makker en vrind,
Vecht voor 't geluk van je vrouw en je kind,
Vecht voor 't geluk van je levers,

1 ) Bondslied van de Nederlandsche Vereeniging van
Spoor- en Tramwegpersoneel.
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TUSSCHEN HANGEN EN WURGEN. 1
Ze hebben ons jaren alleen laten staan,
Alsof er geen grieven bestonden,
Bevangen door ijdele hoogheidswaan,
Wijl ze roze nog opstandig vonden.
Ze lazen de „Standaard" en „Stichtsche Courant"
En ze wilden van staken niet weten.
Wel hielpen de rooien ze vaak uit den brand,
Maar dat waren ze spoedig vergeten.
Ze droegen 'n hoed en ze waren mijnheer
En ze keken verwaand op 'n arbeider neer,
)

De strijders, de werkers, zijn voorwaarts gegaan,
Zij hadden geen tijd om te wachten.
Zij schaarden zich broederlijk achter onz' vaan
En verzamelden zöö hunne krachten.
Zij stelden zieh moedig, beleidvol te weer,
Steeds vooraan als de strijd ging beginnen.
Waar te vechten was trokken zij dapper van leer,
Want zij hadden een wereld te winners.
Zij vormden 'n stevige macht, op mijn eer,
En thans zien zij vol deernis op 'n ambtenaar Heer .
De tijden zijn slecht; in zijn zorgvol bestaan
Heeft ook d'ambtenaar bitter te lijden.
Thans breekt ook bij hem de gedachte baan
Zich van druk en van zorg te bevrijden,
Kom vriend, met je hoed en je hong'rige maag,
Waarom blijf je nu langer nog dralen?
Ben je bang voor je baas zeg?, .. of ben je te traag?
Dat je de kaas van je brood of laat halen,
Ook al draag je 'n hoed, en al ben je 'n mijnheer,
't Kapitaal ziet toch laag op 'n ambtenaar neer,

1

) Na het N.V.V.-Congres v a n Ambtenaren.
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HERINNERINGEN. 1 )
1903

-

1916.

Nog was 't hosanna van den zegewaan
Niet gansch verstorven, of met bruut geweld
Had de reactie ons terneer geweld
En brak een tijd van leed en jammer aan.
Het moeizaam opgetrokken werk vernield,
De jonge reus verslagen
En niemand dorst gewagen
Van wat eens 't spoorvolk hoopvol had bezield.

Toen, in die dagen, toen het moeilijk viel
Om staan te blijven, bij die wilde vlucht
Uit d'organisatie, pas nog zoo geducht,
Verwarmde toch 'n lichtstraal onze ziel .
De slijpers en de klovers van 't metaal
Dat diamant wij noemen,
Zij molten er op roemen
Voor ons te zijn geweest Het Ideaal,
Zij waren meer dan vrienden in den nood
En zijn een krachtig voorbeeld ons gebleven.
Dank zij hun steun bleef d'Organisatie leven,
Die later meen'gen spoorslaaf hulpe bood.
'k Zie in mijn geest de enkele getrouwen
In stilte samenkomen,
Zij die van planneu droomen
Het pas vernielde huis weer op te bouwen.
Zij wisten, dat het macht'loos vuistenballen
En 't doelloos scheiden ons geen redding gaf,
Het zaad, door hen gestrooid, werpt vruchten of
De twintig zijn geworden duizendtallen.
En thans, na dertien jaar, komt op dit feest
Zoon veteraan ons in gedachten;
De man, die eens zijn krachten
Aan Neerland's spoorvolk gaf: Jan Oudegeest.
1 ) Bij het 30-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel.
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LOONSVERLAGING 1924.

Het spoorwegpersoneel is van de straat,
Het heeft z'n dividend al weer te pakken.
Het overtollig geld loopt uit z'n zakken,
En met z'n vrijen tijd weet het geen raad.
't Had zonder moeite wat O.W. gemaakt,
En 't deed geen bl.... om het te behou'en,
Het stelde in z'n baas te veel vertrouwen
En 't is z'n weelde spoedig kwijt geraakt.
Wat malcontenten en wat non-valeurs,
Wat Idioten en wat egoisten,
Zij roepen nu: een Bond van Machinisten
Zal helpen, en een Bond van Conducteurs.
Maar 'k zeg je kerels: 't zal je eeuwig spijten,
Zoo lang de ware eenheid zich laat wachten
En it personeel moedwillig sloopt z'n krachten,
Zöölang zal 't spoorvolk op 'n houtje bijten.
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LOONACTIE IN KIKKERLAND,
Kikkerland
Land van verdeeldheid in
polders en sloote(n)
Groot in het kleine, klein in
het groote.

Vrienden, luistert naar mijn lied,
Van wat onlangs is geschied,
Hoe een aantal spoorwegbonden
Die elkaär reeds eerder vonden
Toen het land was in gevaar,
Nu weer kwamen tot elkaär,
't Was dus op een goeden dag,
Dat zij gingen aan den slag.
Ja, zij durfden 't zelf s te wagen
Om wat hooger loon te vragen,
Hongerig en ontevree
Ging men met elkaär in zee.
Raphael, Pit, N.V. en B,A,N,S.,
Maakten toen een reuzenkans,
Om te zamen met neutralen
Beter loon te doen betalen.
't Samenwerkings-ideaal
Fegen it spoorwegkapitaal.
Maar bij 't eerste strijdgewoel
Bleek 't 'n dooie sokkenboel,
Want de Raphaels en de Pitten
Gingen dreinen, zoeken, vitten
En ze kwamen tot 't besluit:
Wij er uit.
Scherper actie
?

En toch heef t de spoorman change,
Want Neutrale Bond en B,A,N.S.
Zweren stand te zullen hou'en.
Balkesteijn roept zijn getrouwen
Tot de laatste in 't geweer:
Beter alles weg dan deer,
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Balkesteijn, Jan Dekker, Piet,
Gaan nu samen, tot verdriet
Van de Raphaels en de Pitten,
Zonder op elkaär to vitten
op den vastgestelden dag
Met z'n drieen aan den slag.
Op het Stichtsche spoorcongres
Neemt men 't zaakje onder 't mes.
'k Hoor daar Dekker redeneeren,
Demonstreeren, manoeuvreeren,
Zwammen over d'ouden tijd,
Aan d'achturendag gewijd.
Maar bij 't sluiten van de markt
Wordt er toch nog weer geharkt.
De N. V. wil demonstreeren,
Balkesteijn gaat retireeren,
Dekker houdt apart congres,
En de zaak is op de flesch.
't Was gewoon een lieve lust
Zoo dat zaakje werd gesust,
Doch de eenheid was verbroken,
En een spaak in 't wiel gestoken
Door het Ouwe Mannenhuis 1 )
En vriend Balkesteijn incluis.
Eind'lijk dank zij de N. V.
Gaat een loonontwerp in zee,
Waarmee, in d'omstandigheden,
Ieder vrijwel is tevreden.
En men zegt nu tot elkaär:
Was het zaakje nu maar klaar,
Tot opeens 'n donderslag
Op 'n klaar verlichten dag
't Spoorvolk uit z'n slaap doet schrikken,
Want den Haag wil 't loon niet slikken
Zonder toeslag voor het kind
(Wat de Pit heel billijk vindt).
1)

N.B.
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En nu gaat men aan den dans.
Hoort ze schelden nu de B,A.N.S, :
Duizend bommen en granaten,
Flesschentrekkers en piraten
Zijn het, die des werkers loon
Gappen, makkers, wreekt dien hoon.
Heel de B.A,N,S, staat overend,
Willemse in z'n element,
Is met Ka lff aan 't bakkeleien,
Wil den spoorwegslaaf bevrijen,
't Menschdom staat van schrik versteld,
God, wat is die vent 'n held.
T ot op eens een groot genie
Aankomt met 'n compromis,
Hellemons, die durfde 't wagen,
Zonder 't aan z'n baas te vragen.
Hij vermoordde 't eigen kind, 1 )
En had maling aan z'n vrind. aj
En de gansche heldenschaar,
Rijp en groen en hallef gaar,
Ziet opeens de prijzen dalen,
Wil wel tien procent betalen
Geven de N. V. de schuld
Als hun wensch niet wordt vervuld.
Heel hun wijsheid was op hol
En zij hadden reuzenlol
Dat ze konden retireeren
En nog tijdig afmarcheeren,
Vöör 't gevecht was aangegaan,
Hadden z' . . . . in d'r broek gedaan,
De N. V. alleen bleef staan
En kreeg eindelijk gedaan
Dat als laatste compensatie
Om der vredeswil, eilacie,
Pensioen werd toegezegd
Als voor 't Rijk. En 't was beslecht,
1) Kindertoeslag.
2) P.C.B.
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't Spoorwegvolk in kikkerland
Reikt reactie weer de hand,
't Gaat alweer op koopjes loopen
En z'n eigen krachten sloopen,
Tot het, wijs door schade en schand,
Smeedt een sterken broederband.
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REPLIEK.
Een kat in 't nauw doet rare sprongen,
Net als op 't oogenblik de B,A,N.S.
Die is nu in een hoek gedrongen
En op een uitweg is geen kans,
Inplaats dat nu de malcontenten
Als kerels pal staan voor hun daad,
Nu komen zij met argumenten
Zooals van jongens op de straat.
1k weet niet wat het moet beteek'nen
En met de zaak heeft uit te staan,
Dat Piet op Nieuwenburg kan reek'nen:
Wat gaat dat nu den B.A.N.S hoch aan?!
En die spontane bloemenhulde
Het is voor niemand meer een vraag,
Als 't B,A,N,S, bestuur daar nog aan smulde,
Dan zit ze leelijk in zijn maag.
Wij vragen ook niet aan je leden
Of 't zaakje wel in orde was
Dat Balkesteijn's cadeau tot heden
Spontaan betaald werd uit
de kas.
Wie treffen wil moet hooger mikken
En vegen eerst voor eigen deur,
Al valt het zwaar 'n pil te slikken
Van 'n doodgewonen conducteur.
Gij waart, 't is uit een brief gebleken,
Er niet bijzonder door gesticht,
Dat ik een man met zulke streken
Welwillend heb genoemd 'n Licht.
Welnu, ik wil mijn fout herstellen,
Het was een misslag, dien 'k beging.
Die brief, dat wil 'k U wel verteilen,
Is d'arbeid van een duisterling.
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DE WAARHEID BREEKT DOOR.
Ach Bloothoofd en Willemsen, doe mij een lot,
Blijf jelui een poosje nog schrijven.
Het kan niet te grof zijn, te gek of te dol,
Geschikt zal het altijd wel blijven.
De dwazen, die krijg je waarschijnlijk we! mee,
Die zijn er zoo gauw niet genezen.
De besten, die jaag je wel naar de N. V,
Wanneer ze je onzin maar lezen,
I1 schrijft in het week'lijksch Orgaan van den B,A,N,S.:
Wij zijn weer bijzonder tevreden,
Wij gaan er vooruit weer, wij groeiden althans
Met negen en negentig Jeden.
Dat heeft er de rest nu voor goed afgeschrikt,
Hetgeen mij Been haar toch verwondert:
Die kerels, die zijn niet van Lotje getikt,
Die passen voor numero honderd.

Geen mensch, Mijne Heeren, die 't smoesje gelooft,
Waar zou je ze weg moeten krijgen?
Ik heb je op, een dag zes leden ontroofd,
Om nog van de rest maar te zwijgen.
Het loopt met je heilloozen arbeid ten end,
De eenheid, ze is niet te keeren.
De ambtenaar wil niet terug naar d'ellend',
Hij heeft er een hooger begeeren.
Hij wil niet beschaamd staan in lateren tijd
Als 't kind aan den vader zal vragen:
Waar hebt Gij gestaan in dien moeilijken strijd?
En hebt Gij toen mee helpen dragen?
Hij wil er dan zeggen, met stralend gezicht,
Vol trots op wat samen wij wrochtten:
M'n jongen, ik deed er ten volle mijn plicht,
Ik heb voor je toekomst gevochten.
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Lod' DER ZOTHEID.
Van Alkmaar begint de victorie,
Zoo leerde men ons de historie.
Die dagen van strijd
Uit vroegeren tijd,
Die noemt men nu nog Neerlands' Glorie.
Thans komt de victorie van Gennep,
Een plaatsje zoo groot als Nieuw Vennep.
In 't stedeke klein,
Daar vlecht men nu fijn
Een strop voor den spoorman van hennep.
Zooals reeds de bladen verkondden,
De fusie der vijf spoorwegbonden,
Het is niets gedaan,
Ze is van de baan,
Hoe noodig wij allen 't ook vonden,
Sint Raphael en P. C. B. samen
Zij zongen van Eeuwig tot Amen
Hun oude gezang.
Zij waren te bang
Voor 't heil van hun ziel, als zij kwamen.
De B.A.N.S., die geen vleesch en geen visch is,
De Neutrale Bond, die niet mis is,
Zij zochten een smoes,
Die niet voor de poes,
Verhinderen zou elk compromis.
Zij durfden geen „peen" meer te zeggen
En gingen kwansuis overleggen,
Maar wisten vooruit,
Hoe ook het besluit,
Men nooit zich er neer bij zou leggen.
Zoo is er de kans weer verkeken,
En eenheid niet moog'lijk gebleken
Door 't zielig gemier
Van 'n Bondje of vier,
Die graag nog wat van zich doen spreken.
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Inplaats dat de Gennepsche vrinden
De eenheid nu trachten to winden
In 'n sterke N.V.... .
Nu werken ze mee
Aan grooter verdeeldheid, de blinden.
Wie nu nog een greintje verstand heeft
En niet als een mol in het land leeft,
Hij ziet het terstond,
Dat 't eenheidsverbond
Voor d'eenheid geen snars resultaat geeft.
Vecht daarom voor hoogere dingen
En laat U geen Ersatz opdringen.
Onthoudt deze les:
Men gaat in Bond zes
De lof van de zotheid bezingen.
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NAAR HET KNEKELHUIS.
Ze konden niet wachten, geen dag en geen nacht,
En zonder de eenheid niet leven.
Ze hebben een stumper ter wereld gebracht,
Een wangedrocht 't aanschijn gegeven.
Het mormel is ziek'1ijk, het steunt en het kucht,
Z'n halsje zit scheef op z'n schouders.
Dit aak'lig verschrompeld skelet is de vrucht
Van bloedlooze ziek'lijke ouders:
De Loc. Bond, die enkel in naam slechts bestaat
En nooit nog de honderd kon halen,
De Neutrale Bond, die ontbinden nu gaat,
Een zieke met duizenden kwalen.
En 't klaploopersvolk, op 'n koopje gesteld,
Zoo'n stelletje gocheme(?) snaken,
Daarmee gaat er Gennep nu dapper te veld,
Om samen de eenheid te maken.
De B,A,N.S, doet niet mee aan 't onwaardige spel
Zoo schrijft men, en 'k kan 't niet weerleggen,
Maar nochtans zegt Gennep: de Bans doet het wel.
Wie 't oplossen kan mag het zeggen.
lk weet niet precies wie van beiden er liegt —
Voor ons is het food om oud ijzer —
Maar zeker is 't, dat men de menschen bedriegt,
Ze denken: Die zijn toch niet wijzer.

t

Wie nu slechts een weinig in hersens gebruikt,
Die ziet wel dat 't alles bedrog is
En 't mormel, waarvan men d'ontbinding reeds ruikt,
Een zeer onvoldragen gedrocht is.
Wanneer men 't geraamte straks legt op de baar
En draagt naar het knekelhuis henen,
Dan zeggen de menschen: Hij was niet goed gaar;
Gelukkig, hij is weer verdwenen.

42 -HELPT MEE ONS SPOORHUIS BOUWEN.
Makkers, wanneer toch verrijzen de muren
Van ons tehuis, van ons spoorweggebouw?
Gravers, hoe lang zal uw arbeid nog duren?
Werd Gij verhinderd door winter en kou?
Hebt Gij reeds diep in de aarde gegraven?
Is de fundeering nog haast niet in staat
't Machtige bouwwerk der eeuwen te dragen?
Heipt Gij, o, helpt Gij wel mee, kameraad?
Niet als de slaven in 't grijze verleden
Zwoegende bouwden bij zw.eepslag en dwang,
Neen, als een volk, dat zich vrijmaakt, draagt heden
Ieder zijn deel onder jub'lend gezang.
Hoort onze stemmen zich paren tot koren,
Ziet hoe gereed komt het machtige werk,
Maats, aan de kim gaat de morgen reeds gloren,
Waarin voltooid wordt uw huis en uw kerk,
Boven de daag'lijksche zorgen der menschen
Rijze de tempel der eenheid omhoog.
Ver boven al onze nietige wenschen
Reike de spits aan der hemelen boog.
Bron van voldoening voor wie er aan bouwen,
Lichtend symbool voor wat lijdt en wat draagt,
Veilige burcht voor wie op ons vertrouwen,
Dreigende sterkte voor wie ons belaagt,
Niet als de slaven in 't grijze verleden
Zwoegende bouwden bij zweepslag en dwang,
Neen, als een yolk, dat zich vrijmaakt, draagt heden
Ieder zijn deel onder jub'lend gezang,
Zoo zal de burcht van het spoorvolk verrijzen,
Sterk, als een rots in de branding der zee,
Om nog na eeuwen de menschheid te wijzen
Op ons kultuurwerk, Komt makkers, Helpt mee!
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ZWANEZANG VAN DEN NEUTR. BOND,
November 1918—April 1925.
0 Bond, die eens de woeste Korden
Van Pieter Jelles bracht tot staan,
Wat is er van uw roem geworden?
Waarom moet gij nu sterven gaan?
Waar blijft de dankbaarheid der natie
Voor hem, die eenmaal redding bracht?
De trouwe zuster-organisatie
Van Neerlands' brave burgerwacht?
Dresselhuis, Dresselhuis,
Waarom ben je nu niet thuis,
Om gesjochte ouwe Heeren
Wat te blijven mainteneeren?
Is dat nu je dankbaarheid
Voor het breken van den strijd?
De gift van onze rijke vrinden,
De vijf en twintig duizend piek,
Ons judasloon, o welbeminden,
Het klonk als Hemelsche muziek,
Het geld is echter lang verdwenen,
De heele boel is op de flesch,
Geen mensch, die ons een cent wil leenen,
De Heeren zijn nu op reces.
Dresselhuis, Dresselhuis,
Waarom ben je nu niet thuis,
Om gesjochte ouwe Heeren
Wat te blijven mainteneeren?
Is dat nu je dankbaarheid
Voor het breken van den strijd?
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Waar zullen wij de centen halen
Voor d'aandeelhouders in het land?
Wie zal onz' ambtenaar betalen?
En wie den drukker van de kraut?
De leden gaan bij bosjes loopen,
De heele Bond is naar de maan.
Het beste is de zaak to sloopen;
Voor 't spoorvolk heeft hij afgedaan.
Dresselhuis, Dresselhuis,
Waarom ben je nu niet thuis,
Heb je onze hulp niet noodig?
Zijn we nu reeds overbodig?
Dan verdwijnt weer heel gedwee
Je getrouwe maintenee.
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DE MOTOR RONKT!
De meester heeft zijn slaven uitgezonden,
Om stuk to breken wat werd gebouwd
En heeft wat uitschot hier en daar gevonden,
Waar hij de veiligheid aan toevertrouwt.
Want hoe veracht'lijk hij ze ook mocht vinden,
't Is alles bruikbaar nu, waar ook vandaan.
Zoo lang de strijd duurt, zijn 't z'n beste vrinden,
Die hij na d'afloop wel weer zal ontslaan.
Zoo werd voorheen uws makkers strijd gebroken
Door de verleiding en de macht van 't geld
En 't vuur, in menig werkers hart ontstoken,
Verkilde door verraad en ruw geweld,
Maar dat is nu voorbij, de jongens weten
Dat de reactie hier niet meer beslist.
De eenheid bracht een macht ons, ongemeten,
En in die macht heeft Kuiper zich vergist.
Persoonlijk zijn we min of meer gesjochten,
Maar met in allen jongens zijn we rijk,
En 't werk, dat wij tot heden samen wrochtten,
Geeft van ons kunnen slechts een nietig blijk.
Hij die uw burgerrechten wou vertreden
En 't lidmaatschap verbiedt van de N. V.,
De Rotterdamsche vechtjas uit 't verleden,
Hij krijgt z'n loon, wij knokken allen mee.
De motor ronkt, blij klinken de signalen,
En in het duister blinkt een roode schijn.
Daar in het Oosten groeien d'idealen
Van 't land der toekomst dat er eens zal zijn.
Wij voeren nu het meest moderne wapen,
Wij vechten tegen brute heerschersmacht,
En toonen aan de kerels die nog slapen,
Dat niemand ongestraft ons recht verkracht.
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CONGRES VARIA.
Waar Y en Amstel stroomen,
In 't groote Amsterdam,
Zal . weer te zamen komen
't Congres van Spoor en Tram,
Uit hoeken en uit Baten,
Uit vlek, uit dorp, uit stad,
Ze komen allen praten
Bij 't Spoor- en Tramdebat.

Vier dagen lang te zitten
In 'n benauwde zaal,
En overal op vitten,
Is niet ans ideaal.
Maar mag je 't ook betreuren
Als onverdiende straf,
Wat beuren mot, mot beuren,
Je komt er toch niet af.
Eerst krijg je dus de rede
Van Oome Piet: Hoera!
Dan zie je binnentreden
M'n neef uit Canada,
'n Tsjech uit Slowakije,
'n Franschman en 'n Fin,
'n Spoorman uit Turkije,
Uit Rusland Kaledin.
Dan is de ban verbroken,
't Wordt woelig in de zaal,
Ze worden toegespraken
In d'Esperantotaal,
Die Piet op last van Nathans
Nog gauw heeft aangeleerd
En in die tale Kanaäns
Reeds vrij goed redeneert,
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Na 't dankwoord van de gasten,
Dat hasst geen mensch verstaat,
Houdt een der zwartgejasten
Een keurig referaat.
Hij zegt: acht kameraden,
Wat kindertoeslag bracht,
Dat is niet te versmaden,
Ik heb er zelf reeds acht .
Vier waren reeds geboren,
Vier kreeg ik 't vorig jaar;
Een mensch weet nooit te voren
Hoe 't stel komt bij elkaar,
Wie lui is als een varken,
Die mint den arbeid niet,
'n Mensch mö aoltied warken,
Vraagt 't maar aan Oome Piet.
De beide jaarverslagen
Die komen onder 't mes;
Van Delft heeft niet te klagen,
Van Braambeek heeft succes.
Herziening contributie
Vindt dra een willig oor,
De Vakgroep-evolutie
Die gaat er glansrijk door,
Wat al die onverlaten
Van min of meer belang,
Nu verder nog bepraten,
't Is koekoek, een gezang.
Zelfs Kanne neemt geen notie,
Hij schreef z'n vingers krom,
Maar roept bij elke motie:
Ja, maar daar gaat 't niet om !
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G. Joustra heeft veel zorgen,
Wat bijna niemand wist,
Die Loc. Bond wordt hem morgen
Een nagel aan zijn kist.
Z'n eens zoo roode wangen
Zijn mager, bleek en koud,
Hij last het hoofd reeds hangen;
De stakker is vroeg oud.
Ziet hem ineen gedoken
Daar zitten, bleek en klein,
Hij ziet voortdurend spoken
En eet niet van chagrijn.
De dienst- en rusttijdkwestie
Zit ook nog in zijn maag,
En om die indigestie
Is 't, dat ik hem beklaag.
Twee blondgelokte knapen
Grijpen elkaar in 't haar,
Oom Wout, die zit to gapen,
Heeft juist z'n puzzle klaar.
Men hoort hartroerend spreken
Door Bussum en door Klein,
Die hier een laps gaan breken
Voor candidaat Colijn,
R. Kuiper is aan 't knokken
Met Antoon Groenewoud,
Maar deze, niet geschrokken,
Slaat spoedig hem knock-out.
'k Hoar daarop Landskroon zegger_ :
Bravo, een reuzenstomp,
Ik ga een kaartje leggen,
Met Raucamp uit De Klomp,
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Piet Wijland zingt een solo
En Dingshoff slaat de maat,
Verton speelt diabolo
En Peterse is kwaad,
Hij wil de mikmak mij'en
Maar heeft 'n motie klaar,
De tramwegmaatschappijen
Te likwideeren maar .
Filarski houdt een rede:
De vloek van d'alcohol,
En Kruizinga, ach heden,
Die roept: schenk nog eens vol
Het wordt een leuke bende:
Van Rijswijk die jongleert,
Terwijl een onbekende
Aanhoudend interumpeert.
Van Braambeek en Van Zessen,
Die hebben samen mot,
En Ham geeft teekenlessen,
Aan onzen vriend Jan Rot.
De welgekozen woorden
Van Hoofddorps' afgezant,
Roert allen die het hoorden:
Ze schreeuwen moord en brand.
De Beul zit maar te grijnzen
En laat ze stil begaan,
Hij zit al lang te peinzen
Hoe hij z'n slag zal slaan,
Tot-ie op eenmaal heftig
Den vloed van woorden stelpt,
En al de moties deftig
Naar d'and're wereld helpt.
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Jubelouverture van Monsieur Le Coq
of to wel
Hanengeschrei.
Hoera! het is weer voor elkaar,
De zaak is weer gezond.
De e6nheid is er, kant en klaar,
Hoog de Centrale Bond,
Wij hebben den faillieten boel
Weer netjes opgelapt,
En voor ons hoog verheven doel
Een nieuwen naam gegapt.
Het hoeft natuurlijk geen betoog
Wat of zoo'n naam beduidt,
Neutraal zijn, wat ons 't zwaarste woog,
Dat schrapten wij er uit.
Het ging niet met neutraliteit,
Dus daarom maar Centraal,
Het wordt wel nooit geen werk'lijkheid,
Maar 't denkbeeld. . . . geniaal.
Amice Cramer komt aan boord
Inplaats van A. van Wel,
Hij ging er dad'lijk mee akkoord,
En sprong haast uit z'n vel,
Zoo lang hij zelf geen baantje had
Was het een dwarse klant,
Nu is-ie op het goeie pad,
Nu eet-ie uit de hand.
Vriend Stulting is een goeie keul,.
Een lobbes van een vent.
Hij rekent maar: nul, komma, nul,
En beurt geen rooie cent.
Geen mensch, geen Lankhorst, Baak of Bik,
Die hier de scepter zwaait,
Ik ben de Bond, de Bond ben ik,
Wiens Haan hier Koning kraait.
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Toch ben ik nog niet erg gerust
Of 't zaakje wel zal gaan.
Ik vrees, dat men mij niet weer lust
En 'k nu heb afgedaan.
Maar 'k zeg nog altijd: moed gevat,
Al wordt het aantal klein,
Er blijven nog wel ezels zat
Tot 'k van 't tooneel verdwijn.
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PROPAGANDISTEN.
AAN ONZE
Ziet op dit simpel prentje
Hoe Piet met zijn trawanten,
Begluurd van alle kanten,
Hier aanbiedt ons presentje.
Uit steden en uit dorpen
Zijn nu de stemmen binnen;
H et tellen kan beginnen,
De teerling is geworpen.
Wij zijn niet ontevreden:
Schier achttienduizend menschen
Verhoorden onze wenschen
Bij vijftienduizend leden, 1)

En spoedig zal wel blijken,
Wie van de spoorwegbonden
Hier het vertrouwen vonden,
En wie iets kan bereiken.
Hier kunt gij weer uit leeren,
Dat heel wat nieuwe leden
Gereed zijn toe to treden
Bij stevig propageeren.
Welaan dan taaie rakkers:
Die lauwen en neutralen,
Die zult gij binnenhalen
En vortuen tot uw makkers!
1

) Spoorleden.

*) Naar aanleiding van de eerste verkiezingsresultaten
voor de aanbeveling van drie leden in de Comm. van Bijstand
v. h. Pens. fonds.
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OPGANG.
„Opda,t die weeskinderen te
beter sullen mogen gevoet
ende gehouden worden, so
sullen die knechtgens die
groot genoech sijn, dagelicx
omme gaen om haer broot
ende aelmisse te bidden
maar die maechdekens sullen thugs blijven".

De snelle vleugelslag van ons verlangen
Brengt vaak gedachten die verloren gaan,
Doch stemmen uit 't verleden houden aan,
Ze laten ons niet los, die oude zangen.
d'Avila heeft de Veste aangevallen
En tusschen 't angstig bei'ren van de Dom
Klinkt de alarmkreet: „Op, te wapen, kom!
De vijand nadert! Haast U naar de wallen!"
De Spaansche veldheer, die ons recht wou schendea
En kneev'len wilde Utrechtsch burgerij,
Hij moest ervaren, dat de heerschappij
Ten eind was van zijn ruwe legerbenden.
Toen, onder 't dof gedonder der mortieren,
Was 't dat de arme wees een schuilplaats vond
Waar eens de kluis der Heremieten stond
En lang daarna 't Convent der Regulieren.
Driehonderd vijftig jaar is het geleden,
Dat d'arme knechtgens bedelden hun brood
En dankbaar waren voor wat overschoot
Hij goede burgers en bij overheden.
Die bedelmap, zij is reeds lang verdwenen,
De arbeid riep die knechtgens rond zijn vaan,
Veel leed verdween, een nieuwe tijd brak aan
En aan de kimme is het licht verschenen.

54 —
Thans gelden nieuwe vormen en gedachten,
Die maechdekens en knechtgens zijn niet meer,
Wij huldigen een and're Nije Leer.
't Regentendom maakt plaats voor nieuwe machten .
Straks trekken de onterfden en gesmaden
Als nieuwe meesters d'oude vesting in
En 't huis van naastenliefde en menschenmin
Zal dan uw sterke Burcht zijn, kameraden.

57

HOLLAND NEUTRAAL,
(Aug. 1914.)
Wij willen de vrijheid in eigen land,
De vrijheid van taal en van zeden.
Wij schuwen den helschen oorlogsbrand,
Om het leed dat daar wordt geleden.
Wij hebben in Holland despoten maar zat,
Wij verlangen geen and'ren van buiten
En wil men ons lokken op 't oorlogspad,
Wij laten de vogelaars fluiten.
Wij haten den vreemden dwingeland,
Den vernieler van menschlijke rechten.
Wij zouden ons weren met hand en tared
Tegen hen, die ons yolk wilden knechten.
Maar feller en heviger is onze haat
Tegen hem, die door baatzucht gedreven,
Uit ons leed en eilende de winste slaat
En het yolk hier in armoe laat leven.
Wij voelen slechts meelij, geen broederhaat,
Tegen 't volk van de strijdende landen.
Toch houden wij 't oog op het roer van den Staat,
Dat ons schip in den storm niet zal stranden.
Wie de wereld wil winnen, die winne het land,
En die winne van 't volk het vertrouwen,
Dat in tijden van flood hij met zekere hand
Weet het land uit den oorlog to hou'en.
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MINISTER POSTHUMA EN DE DUURTE.

i)

Wat ongelooflijk scheen is nu gebeurd:
Hij liet door 't breken van zijn mannenwoord
De bee der hongerenden onverhoord,
En heeft 't vertrouwen van het yolk verscheurd.
Wat in zijn daden nog to prijzen viel
Valt weg bij deze laffe klassedaad
En 't judasloon voor 't erg'lijk volksverraad
Zal als een misdaad drukken op zijn ziel.

1

) Aardappelschaarschte in Juni 1916.
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VARIA.
Wie voor zijn brood niet hoeft te werken,
Wie goed gevoed en goed gekleed
Zichzelf in niets heeft te beperken
En toch nog voelt voor ander's leed,
Wie uit een heilig plichtsgevoel
Wil strijden voor een hooger doel,
Wie durft te zeggen waar 't op staat,
Hij is mijn beste kameraad.

Maar wie zijn klasse ging ontvluchten
louter gril, in d'ijd'le waan
Aan ons wat wijsheid te gaan Luchten,
Dien zeg ik; Vrind, dat zal niet gaan,
Wie opgeschroefde taal verkoopt,
En 't yolk maar voor de beenen loopt,
Die is to revolutionnair,
Die loopen wij omver.
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MOOI HOLLAND.
Holland, wat ben je toch mooi
Met je fluweelgroene weiden,
Die in hun stralenden tool
Duizenden geuren verspreiden.
'k Sta haast versteld, elken dag,
Dat ik dit vroeger nooit zag.
Holland, wat ben je toch mooi
Met je kanalen en dijken,
Als in je polders het hooi
Glanzend als goud ligt to prijken,
't Bontgevlekt vee aan de plas
Scheert er het sappige gras.
Holland, wat ben je toch mooi,
Als op je groote rivieren
't Scheepsvolk na 't vroolijk Ahoi
Lustig den schoot weer laat vieren,
Stoomschepen komen en gaan,
Ploegend hun glinst'rende baan.
Holland, wat ben je toch mooi
Ginds in je boschrijke streken:
Veluwe, Betuwe, Gooi,
'k Wil nog van 't Geuldal niet spreken,
Als daar met bloesems beläan
Duizenden vruchtboomen staan.
'k Zocht in den vreemde zoo vaak
Wat ik hier volop kon krijgen.
Toch was het niet in den haak,
Als ik je iets zou verzwijgen.
'k Heb naam'lijk een groote grief:
Holland is conservatief.
Holland, al was je oak klein,
Toch had je naam in 't verleden,
Doch onder 't juk van Colijn
Is hier geen mensch meer tevreden,
Doe daarom, Holland, je plicht,
Maak hier 1 Juli wat licht.

61 -MENSCH, ERGER JE NIET,
Wie zou er in den ouden tijd
Aan hebben durven denken,
Dat eens de oorlogszuinigheid
Ons zomertijd zou schenke n .
Mijn vriend, een ridder zonder blaam
In 't slecht verlichte Zuiden,
Een man, bekend ter naam en faam,
Gaat nu de stormklok Widen,
Hij scheldt maar op den zomertijd,
Die, zegt hij, alle dagen
Een bran hem is van narigheid,
Een van de grootste plagen.
Hem was de dag al lang genoeg
Met al de vele zorgen,
Hem komt de avond nooit te vroeg
En nooit te laat de morgen.
Hij foetert: wie inplaats van vier,
Om drie uur moet gaan pezen,
Die is van 't zomertijdpleizier
Verbazend vlug genezen.
En wie geregeld als boer Braat
De koeien moet bedienen,
Die vindt men 's avonds niet op straat,
Die gaat naar bed voor tienen,
De meester, zegt hij en het kind,
Die vinden het Been zegen,
Dat 't schooluur straks om acht begint
In plaats als thans om negen.
De juffrouw moppert voor de klas,
Terwijl zij staat te gapen:
Wel foei, wet foei, 't komt niet te pas,
'k Ben half niet uitge slapen,
.
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Mij lijkt het, ik beken het gut,
Want 't is mij glad om 't even,
Die heele zomer-flauwe-kul
Geweldig overdreven.
Naar dat een uurtje langer licht,
Dat ieder komt to stade,
De gansche maatschappij ontwricht ... .
Dat klopt niet, v, d, Made.
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DE FAT.
Buikje dik en koontjes bol,
Oogjes glimmend van de lol,
In 'n zwart jaquetje,
Wit gevest en fijn gedast,
Zoo uit d'etalagekast,
Knoopsgat met rozetje,
Rotting met ivoren knop,
Op z'n kop een strooien dop,
Is-ie aan 't flaneeren.
In z'n zakken een bonk geld,
Voelt-ie zich een heelen held,
Hoeft zich niet geneeren.
Oud genoeg voor grootpapa,
Loopt-ie jonge meisjes na,
Bah! 't Is om te huilen,
Ziet hem tipp'len langs de straat.
Kerel zonder ruggegraat
'k Wil met jou niet ruilen.
Maar dat zeg 'k je, malle fat,
Als 'k je in m'n knuisten had,
'k Zou je leeren lezen.
Met een flinke rammeling
Was zoo'n oude lammeling
Radicaal genezen.

AL IS DE LEUGEN NOG ZOO SNEL,
Al is de leugen nog zoo snel,
De waarheid achterhaalt haar wel.
Maar hard en onverbidd'lijk fel
Maakt laffe nijd
U in dien tijd
Het mooie leven tot een hel.
Vaak wordt de leugen achterhaald
En aan de waarheid tol betaald.
Maar meestal heeft het recht gefaald,
Daar 't lasterpak
Eerst met gemak
De kroon heeft van je hoofd gehaald.
Zoo'n wapen wordt niet gehanteerd
Door wien den naam van man begeert.
Hij, die zichzelve respecteert,
Gaat recht door zee
En doet niet mee
Aan werk waar 'n man zich voor geneert.
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GA RECHT DOOR ZEE.
Ga recht door zee en stoor je niet aan andren:
Wat 't lot je toedeelt, is niet to verand'ren.
Vraag nooit wat Piet of Klaas, of buurman zegt er van,
Maar go je eigen weg, wees mensch, wees man.
Eer zal de wereld uit haar voegen raken,
Eer je 't een ieder naar den zin kunt maken.
Als je de achting van je zelf geniet,
Wees dan gerust, en bloos voor and'ren niet.
Je voelt van zelf wel, als de zaak gezond is,
Dat 't oordeel van de menschen ongegrond is.
Doch mocht het noodig, maak dan ongedaan
Wat ooit in jeugd'ge dwaasheid werd begaan.
Maak 't ongedaan, doch leef je eigen leven,
Wil aan de wouwelaars een voorbeeld geven.
Toon aan de wereld, die je daden ziet•
Je 'aster en je modder deert mij niet.
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WAAR EEN WIL IS IS EEN WEG.
Waar een wil is, is een weg,
'k Heb het al zoo vaak gezongen
En voor ouden en voor jongen,
Tegen wie ik altijd zeg:
Waar een wil is, is een weg.
Of 'k er licht of zwaar aan til,
Waar 't op aan komt is de wil.
Waar een wil is, is een weg;
Zeker, en dien weg to vinden
Zal aan ieder lukken vrinden,
Die met lust en overleg
Zoekt den goeden levensweg.
Wie naar hooger reiken wil,
Volgt dien weg en staat niet stil.
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GEDANE DINGEN NEMEN GEEN KEER.
0, als dät kon, wat was dän veel gewonnen,
Wat spaarde dät der menschheid veel verdriet
Als wat in jeugd'ge dwaasheid werd begonnen,
In 't volle rijpe leven ging to niet.
Als wat gedaan weer ongedaan mocht wezen
En niet traditie, sleur, fatsoen zoo bitter moest betaald,
Als 't wijze woord niet enkel werd gelezen,
.Mar half gekeerd werd, vöör geheel gedwaald.
En töch, de wereld wil daarvan niet weten,
Gedane dingen zegt men, nemen nooit een keer,
Wie eenmaal in dät schuitje is gezeten,
Die vaart geduldig heel zijn leven heen en weer.
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HET LIED VAN MOEDER,
Lief melodietje,
Weemoedig liedje,
Volgt mij door heide en Bosch,
't Simpel coupletje
Als 'n gebedje,
Laat mij Been oogenblik los,
Zoete akkoorden,
Koest'rende woorden,
Die mij zoo vaak hebt verblijd,
Gij wekt de snaren
Uit kinderjaren,
Spreekt mij van vroegeren tijd.
Oude gezangen,
Vol van verlangen,
Klank die voorbij is gegaan,
Zorgzame voedster,
Zielstrouwe hoedster,
'k Heb er uw lied in verstaan.
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VERTROUWEN.
Aan mijn ouders in
October 1915.

Zoo zeker als de zwartste nacht
Verdwijnt voor 't ochtendgloren,
Zoo zeker wordt uit Teed en smart
Weer nieuwe vreugd geboren.
Het kan niet eeuwig winter zijn,
Na regen komt vast zonneschijn,

— 73 —
AAN MIJN VRIEND PIET MOLTMAKER BIJ ZIJN
TWEE EN VEERTIGSTEN VERJAARDAG.
Daar is er een jarig vandaag,
Ik heb denen dag niet vergeten.
Alleen rijst bij mij nog de vraag:
Hoe zal ik dat Piet nu doen weten?
Ik denk aan den vroegeren tijd,
Aan d'uren van leed en eilende,
Ik denk aan de dagen van strijd,
Toen 't spoorvolk geen vrijheid nog kende,
De slag was verloren gegaan,
De krijgers, zij waren gaan vluchten.
Een felle vervolging brak aan,
Gejammer vervulde de luchten,
In 't huis van den spoorman was rouw
En wanhoop om 't geen ging verloren .
Slechts weinigen bleven nog trouw
Toen laster en haat werd geboren .
Toen, makker, was it strijden wel zwaar,
Toen hebben w' elkander gevonden.
Gelouterd door leed en gevaar,
In vriendschap voor altijd verbonden.
Jij kwam aan den spits, bleef mijn vrind,
Jij werd ons tot steun, alle dagen,
Het hooge ideaal dat ons bindt,
Heeft it moeilijkste werk ons doen dragen.
Een kwarteeuw ging bijna voorbij
Van doelbewust, rusteloos streven.
Wel is nog de arbeid niet vrij,
Maar veel is vermooid in ons leven,
Dat is voor een groot deel jou werk,
Jij hebt er met moed voor gestreden,
Jij maakte ons weerbaar en sterk,
En bleef ons een voorbeeld tot heden.
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Daar is er een jarig vandaag,
Ik heb dezen dag niet vergeten.
Alleen rijst bij mij nog de vraag:
Hoe zal ik dat Piet nu doen weten?

Ik stuur je daarom mijn portret,
Straks komt nog de felicitatie.
Mijn beeld, in een lijstje gezet,
Vindt licht op je schoorsteen een plaatsie.
En gaat het je niet voor den wind,
Denk dan maar: 't heeft niet te beteek'nen.
Je kijkt naar 't portret van je vrind,
Op wien je toch altijd kunt reek'nen.

75 —

AAN MIJN LIEFHEBBENDE DOCHTER ANNA,
OP DEN len MEI 1923 IN HET DIACONESSENHUIS.
Lieve Anna !
Weer is de eerste Meidag daar,
Weer staat de stoet van werkers klaar
Met viaggen en banieren,
Weer klinkt langs bosch en beemd en strand
De blijde boodschap door het land:
Wij zullen zegevieren!
Nog is het somber om ons heen,
Nog zijn de wolken niet verdween,
Die dreigen los to breken,
En toch, de zonne vecht min kind,
De zonne vecht en.... overwint,
De lief de zal zich wreken,
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AAN MIJN ZOON LAURENS BIJ ZIJN EEN EN
TWINTIGSTEN vEItJAARDAG.
M'n jongen,
Jij bent vandaag nu een en twintig jaar
En staat thans aan een mijlpaal van je leven.
Jij had tot dusver nog niet veel te geven
En vond je bed nog opgeschud en klaar,
Je weet dat ik je groote vrijheid liet;
lk was voor jou, m'n zoon, meer vrind dan Vader,
Het goede in je bracht ons altijd nader,
Al deed j' ons soms een enk'le maal verdriet.

Nu kan je op je eigen beenen staan
Al heb je nu en dan een steuntje noodig;
De kindermeid is voortaan overbodig,
Jij zal je best door 't leven henen slaan.
Maar een ding moet 'k je zeggen, beste Louw,
Jij, die mijn naam door 't leven heen zal dragen:
Blijf die je bent, opdat geen mensch 't zal wagen
Te twijf'len aan je eer en goede trouw.
Blijf die je bent, eenvoudig, eerlijk, waar,
Wat ook de toekomst voor je weg mag leggen,
Lap aan je laars wat of de menschen zeggen,
Blijf die je bent, een jongen van je väar,
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AAN EEN LIEF VRIENDINNETJE OP HAAR
ZEVENTIENDEN VERJAARDAG,
1k ken 'n lief meisje met kort geknipt haar,
Holaderido.
Holaderide
Die was gisteravond voor 't laatst zestien jaar,
Holaderidederido.
Die bakvisch heeft heden promotie gemaakt,
En is zoo ineens bij de grooten geraakt,
Holaderido,
Holaderide
Holaderidederido.
Nog gisteren werd ze door Papa gekust,
Holaderido.
Holaderide
Vandaag doet ze net of ze 't langer niet lust,
Holaderidederido.
En heusch, als ze kon, en het stond niet to zot,
Dan deed ze waarachtig d'r haar op 'n dot,
Holaderido,
Holaderide
Holaderidederido,
1k wou wel eens weten wat of ze nu dacht,
Holaderido,
Holaderide
En of ze van vreugd wel kon slapen van nacht,
Holaderidederido.
Ik zag ze al komen voor dag en voor dauw
Heel statig en deftig, een echte mevrouw,
Holaderide Holaderido.
Holaderidederido.
Ze sprak met een edel en ernstig gebaar:
Holaderide
Holaderido.
Komt kind'ren, je bed uit, de koffie is klaar,
Holaderidederido.
Toen nam ze met ijver de bezem ter hand,
En maakt' in een oogwenk de boel aan den kant,
Holaderide
Holaderido,
Holaderidederido.
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Nu gaat ze voor alle gespeel op den loop,
Holaderido.
Holaderide
Ze denkt aan geen enkelen keer bioscoop,
Holaderidederido.
Maar enkel als Vader het zwemmen verbiedt,
Dan is ze nog bakvisch, dan heeft ze verdriet.
Holaderide
Holaderido.
Holaderidederido.
Blijf lang nog 'n bakvisch, blijf lang nog 'n kind,
Holaderide
Holaderido.
Dat is er de wensch van je vader in vrind,
Holaderidederido.
Geniet van wat lente en jonkheid je biedt,
En zing er van 's ochtends tot 's avonds je lied
Holaderide
Holaderido.
Holaderidederido.
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AAN MIJN VRIEND C. J, v. d. BERG, IN HET
VOLKS- SANATORIUM TE HELLENDOORN,
Beste Kees,
Als de walken angstig jagen
Door de grauwe luchten heen,
Als de koude regenvlagen
Dringen ons door merg en been,
Als wat bloeide in veld en dreven
Is verdwenen van de aard,
0, dan lijkt ons 't harde leven
Soms to leven zelfs niet waard.

Maar wanneer de zon haar stralen
Koest'rend van den hemel zendt
En men blij kan ademhalen
In de nieuwgeboren Lent',
Als weer 't Jong onstuimig leven
Uit de vrucht'bre aarde schiet,
Dan is alle zorg verdreven
En de wanhoop zinkt in 't niet.
't Oude jaar is nu verdwenen,
't Oude leed heeft afgedaan,
In het nieuwe, thans verschenen,
Breekt weer blijde hope baan.
Daarom, laat den moed niet vallen,
Kap omhoog, hoe of 't ook gaat,
't Is de heilwensch van ons allen:
Word weer d'oude, kameraad,
Kees, ik was je niet vergeten,
Schoon 'k niet elken dag je schreef,
't Heeft mij echter vaak gespeten
Dat ik zoo nalatig bleef,,
Brieven schrijven, beste kerel,
Is mij nooit een lust geweest,
Zingen kan ik als een merel,
Maar voor schrijver ben 'k gesjeesd.
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AAN MIJN VRIEND P. MOLTMAKER, IN HET
ACADEMISCH ZIEKENHUIS TE GRONINGEN.
„Gelukkig hij, die in 'n
werkzaam leven
Het oog des vriends 'n wij le
klaren deed."

Jij hebt den tegenstander uitgedaagd,
En waart bij nacht en ontij op het pad.
Jou trots was niet to rusten eer je had
Den vijand vluchtend voor je heen gejaagd.
Zoo was je dag en nacht haast in de weer,
Totdat je trof het onverdiende feed,
Dat d'ongebroken moed aan banden deed
En macht'loos wierp op It vreemde ziekbed neer,
Nu lig je eenzaam, ver van huis en haard,
En wacht verlangend vaak naar vrouw en kind,
Of naar den stillen handdruk van 'n vrind,
In droeve mijm'ring om wat zorg je haart .
Zet jij gerast die zorgen maar opzij,
Het is een schoone toekomst, die je wacht,
Wanneer je spoedig weer met volle kracht
Kan flechten voor een beet're maatschappij,
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AAN MIJN VRIEND H. J. VAN BRAAMBEEK,
Makker, die ons to leiden wist
Langs donk're kloven, steile paden,
Sterke waar wij weifelend trader,
Moedig strijder, idealist;
Leer ons uw verdraagzaamheid,
Leer ons uw lankmoedigheid,
Leer ons solidariteit
Met wat duldt en draagt en lijdt,
Broeder, die onze nooden kent
En onze zorgen hebt gedragen,
Die voor ons opving al de slagen
Van heel der tegenstandersbent;
Leer ons uw gemeenschapszin,
Geef ons van uw menschenmin,
Draag ons uw gedachten in,
Tot ons geestelijk gewin.
Strijder, die onze harten won
Door uw vertrouwen in de menschen,
Die boven alle eigen wenschen
Voor ons op nieuwe daden zon;
Geef ons van uw wetensmacht,
Geef ons van uw dadenkracht,
Voer ons verder uit den nacht
Tot een nieuwe morgen lacht,
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DE STERKEN.

Wie zijn de grooten en de sterken hier op aarde ?
Wie zijn de ware helden en heldinnen?
Wie zijn_ de menschen die de menschen minnen?
Wie geven aan hun leven hooger waarde?
Zijn het de Vorsten? Zijn het hun vazallen?
Zijn het de heerschers of hun diplomaten?
Zijn het de honderdduizenden soldaten,
Die voor een waan op 't bloedig slagveld vallen?
Ik denk slechts aan de hooge kille zalen,
Waar bleeke menschen in hun laatste stonde
Den doodstrijd wachten op hun lijdenssponde
En breekend d'oogen door de ruimte dwalen.
'k Denk aan de vele droef doorwaakte nachten,
Aan vrouwen, teer - gezegend zijn hun namen—
Die hoog van moed en rijk aan lief de kwamen
Tot hen die lijden en op laaf'nis wachten.
'k Denk aan de ongenoemde duizendtallen
Van vrouwen en van mannen, die hun leven,
Hun wetenschap en kunst der menschheid geven
En voor hun roeping somas als offer vallen.
Dat zijn voor ons de sterken en de grooten,
Dat zijn de menschen die de menschen minnen,
Dat zijn de ware helden en heldinnen
Voor wie eerbiedig wij het hoofd ontblooten.
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ALS DE MENSCHEN SLAPEN.
Langzaam en steunend,
Zuchtend en kreunend,
Traag, als 'n reuzige slang,
Sissend en stampend,
Puffend en dampend,
Zet zich de kolos in gang.
Sneller al gaan er de went'lende assen,
Korter en feller klinkt 't hijgende hassen.
Trillend van bijna ontembare kracht
Spoedt zich de trein door den donkeren nacht.
Koud is de nacht en nog lang is de baan,
Fel jaagt de sneeuwjacht en geeselt de . flanken,
Woest gilt de stormwind zijn grillige klanken,
Helsche tempeesten nu losbreken gaan.
't Zal er weer spannen vannacht, kameraad;
'k Was liever thuis bij m'n vrouw en de kind'ren;
Kijk maar eens hoe of je vuur d'r bij staat,
'k Denk, dat we spoedig genoeg zullen mind'ren,
Zal 'k je wat helpen de kolen stuk slaan?
'k Vrees anders blijven we onderweg staan.
Z66, overstemd haast door 't heidensch gedreun
Van het ijz'ren gevaart, het gezucht, het gesteun,
Bijna doof door 't geraas van 't demonische koor,
Schreeuwt de man aan den handel z'n stoker in 't oor,
En ze zwoegen, ze beulen,
Ze sjouwen, ze zeulen,
Ze voeden de vlammen,
Ze stoken, ze rammen,
De lijven gekromd en de ruggers gerond.
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Ze storten kolen met volle handen
Het hong'rige beest in den gapenden mull.
Ze stooten met ijzers, zwart en vuil,
In z'n gloeiend verhitte ingewanden,
Tot het ondier in het hart geraakt,
Wolken van rook en vlammen braakt.

Heel den eind'loos langen nacht,
Rolt de trein gestadig voort.
Als dan eind'lijk d'ochtend gloort,
Heeft het yolk zijn werk volbracht.
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MOEDERS WIEGELIEDJE,
Mijn lieve kleine jongen,
Je bent van 't kijken moe.
Kom, ga nu lekker slapen,
Sluit gauw je oogjes toe,
Rust zacht maar in de veeren,
En sluimer heel den nacht,
Jou zal Been onheil deren
Als moeder houdt de wacht.
'k Zal aan je bedie zingen
Van lief de en zonneschijn,
Een kleedje zal 'k je spinnen,
Heel glanzend en heel fijn.
Ik zal je traantjes drogen,
Je koest'ren teer en zacht.
Wat ook gebeuren moge,
Je moeder houdt de wacht.

Ik zal je altijd leeren
Den zwakken hulp te bien,
Het goede steeds te eeren,
Het kwade steeds 't ontvlien.
0, mocht je eens geprezen
Als mensch van ed'len zin,
Een man van wijsheid wezen,
Mijn jongen, slaap nu in.
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GEVANGEN,
In 't tuintje van mijn baren
Daar hangt een kleine vogelkooi;
Een zwarte lijster, glanzend mooi,
Zie 'k door de tralies gluren.
Hij tsjilpt en tracht to fluiten,
.Mar erg van harte gaat het riet:
De kleine zanger heeft verdriet
En staart maar steeds naar buiten.
En wonder, alle dagen
Komt daar 'n vrouwelijsterkijn
Gevlogen op het raamkozijn
Haar kameraad beklagen.
En als z' is heengevlogen,
Dan zingt-ie of z'n hartje breekt,
Alsof-ie ons om vrijheid smeekt,
Een bee om mededoogen.
Ik heb gevloekt: verdomme.
En 'k heb het aan mijn vrouw verteld . .
Wie zöö een arme vogel kwelt,
Moest tien jaar eenzaam bromine,
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BERUSTING.

De donder rommelt door de lucht,
De menschen zijn in huis gevlucht.
De regen pletst bij stroomen neer
En 't licht geweldig, keer op keer.
'k Heb niet veel tijd, de spoortrein wacht,
En 't wordt zoo donker als de nacht.
Maar 'k wacht zoo lang het moog'lijk is,
Want ga 'k er door dan is het mis.
Dan wordt ik tot mijn huid toe nat
En heb 'k allicht een kou gevat.
'k Blijf daarom wachten in den gang,
Maar 'k sta te poop'len, 't duurt te lang.
't Blijft Bieten, hoop'loos, 'k weet geen rand,
En 'k moet ten slotte toch op straat.
Ik loopt de longen uit mijn lijf,
Wat niet belet dat 'k toch nog drijf.
Doch nauw'lijks ben ik aan 't station,
Of zie, de lieve gouden zon
Zet d'aarde in een zee van licht
En boxen gaan de sluizen dicht.
Het water loopt mijn pijpen uit,
't Druipt van mijn pet, 't loopt op mijn emit,
En 'k wordt nog heel niet obstinaat,
Als 'k hoor: de trein een uur te laat.
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VAN VISSCHERSLUST EN VISSCHERSLEED.
Met mijn hengel en snoer,
En een kanis met voer,
Ga ik 's zomers voor dag en voor dauw,
In verlangen naar buit,
Als een echten schavuit,
In mijn eentje des morgens op sjouw.
Reeds met donker op 't pad
Door de slapende stad,
Hoor ik heel in de verte gerucht
Van een hotsende kar
En ik zie nog een star,
Die verbleekt in de klarende Lucht .
Langs de gracht, die nog droomt
Onder 't zware geboomt',
Hoor ik 't heldere vleugelgeklap,
Waar de rust wordt verstoord,
Als 't geluid wordt gehoord
Van mijn haastigen, eenzamen stap.
Van een huis in de buurt,
Waar oud moedertje gluurt,
Hoor ik knarsend de deur opengaan.
En een aanslaande hond,
Die mijn nad'ring verkondt,
Zwijgt, wanneer 'k voorbij ben gegaan.
Aan den vischrijken vliet,
Tusschen 't welige riet,
Wacht ik rustig den komenden dag,
Tot het zonlicht verschijnt
En de nevel verdwijnt
En het visschertje gaat aan den slag.
'k Sla mijn deegje nu aan
En ik werp er spontaan
Eerst wat aas op een plek in den stroom.
En ik staar op mijn doel
Met een wonder gevoel,
En ik zie al de buit in mijn droom.
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Maar ik merk wel, helaas!
Visschen zijn niet zoo dwaas,
Hoe verlokkend het kostje ook lijkt.
Op een bakzooi .... lauw kans;
Van de groote althans
Is er geen die voor 't lokaas bezwijkt.
Toch
als 'k even verleg,
Zijn de drijvertjes weg
En ik denk: Da's 'n beest, nu is 't raak.
Maar ik merk, dat mijn tuig
Hoop'loos vast zit in 't ruig
En 'k verspeel er mijn dobber en haak.
Met gewurm en gemier
Vang 'k een katvisch of vier,
Doch dan steken de wespen zoo fel
Op het zonnige land,
Waar mijn nekvel verbrandt,
Dat ik denk: Voor vandaag is het wel.
Onderweg leg ik an
Bij een broodvisscherman
En ik koop er een zooi uit de kaar.
En ik kijk op geen pond,
Want de zaak is gezond,
Voor vier maffies en 'n goeie sigaar.
En bij 't huiswaarts weer gaan
Zie 'k de slachtoffers staan
Die nog visschende zijn, rood, bezweet.
'k Toon mijn vrachtje verblijd,
En ze zeggen met nijd:
Gut, snap jij het? Wij zien hier geen beet.
ik 's middags heel la at
ige straat
Langs de stoffige
Doodvermoeid weer naar huis ben gedwaald,
En mijn vrouw kijkt wat zuur,
Wel, dan zeg ik met vuur:
Ja, de visch wordt te duur soms betaald.
Als
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WEES NUCHTER,
Van Brussel, maar kerel, hoe heb ik het nou;
Lust jij dan geen bakvisch, of ben je niet flauw?
Bekijk toch de zaak niet zoo treurig.
Er wordt, beste vriend, reeds rinds eeuwen gevischt,
En meestal op kleintjes, dat weet ik beslist:
De groote die zijn to kieskeurig.
Terwijl jij daar stil op je seinhuisje zat,
Heb jij voor de visschen de pen opgevat
En werd amateur-psychiater.
Het vangen van katvisch dat stemt je bedroef d .
Zeg wader, heb jij nooit een vischje geproefd,
Of liet je ze rustig in 't water?

..

De katvisch is lekker, de katvisch is fijn,
Wie zou er niet dol op een katvischje zijn,
Gebakken in zuivere olie?
Wanneer niet de wet het vervoeren verbood,
Ik maakte beslist alle katvisschen flood,
En kreeg zoo het rijksmonopolie,
Maar toch, zonder dollen, het is nu geen gril,
Ik zal je wel helpen, gerust, wees maar stil,
Jij zal je er niet weer aan stooten:
Ik hang in de toekomst een Bord aan mijn haak:
Zeg Piet, is die raak? —
Verboden voor katvisch
Dan yang ik alleen nog maar grooten.
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WRAAK.
Een dichtertje zong er in liedekijn,
Holaderie, bola !
Hij wou er zoo graag een groot di c hter zijn,
Holaderie, hola !
Hij zong er van leed en hij zong van verdriet,
De menschen begrepen het dichtertje niet.
Holaderie, holadera,
Holaderie, hola !
Hij zond er z'n liedeke naar de krant,
Holaderie, hola
Men wees er zijn pennevrucht van de hand,
Holaderie, hola
Men smaalde op dichtertjes pronkjuweel,
Het was er te zwaar en te sentimenteel.
Holaderie, holadera,
Holaderie, hola
Het dichtertje dacht toen met leedvermaak,
Holaderie, hola !
Als jelui het leelijk vindt, heb je geen smaak,
Holaderie, hola
Hij nam weer naar huis mee z'n droevig lied,
En vond het waarachtig zoo siecht nog niet.
Holaderie, holadera,
Holaderie, hola
Nu geef-ie aan ieder genie den raad,
Holaderie, hola !
Je laat je niet kisten, hoe of het ook gaat,
Holaderie, hola !
En als men je verzen niet plaatst, geen nood,
Je gooit de Redactie met nieuwe dood.
Holaderie, holadera,
Holaderie, hola !
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LENTESTORMEN.
Maart met je zomersche dagen,
Lentemaand, lief soms en zacht,
Kan je de weelde riet dragen
Dat er het zonnetje lacht?
Jij en je nukkige zuster April
Toonen geen oogenblik vastheid van wil,
Zoo sta je schuchter te blozen,
Zoo ben je somber en grauw.
Jij, die zoo zacht weet te kozen,
Doet als een grillige vrouw:
Altijd humeurig, dan zuur, dan weer zoet,
Een wear je altijd mee oppassen moet.
Nauw' baden velden en wegen
Glanzend in stroomen van licht,
Of weer een ijskoude regen
Striemt mijn verkleumde gezicht.
Heb 'k per abuis er mijn spult laten staan,
'k Kan op een drafje wel huiswaarts weer gaan.
Maart met je hagel en regen,
Maart met je stormend gerucht,
'k Voel toch je werk als een zegen:
Jij jaagt de kou uit de lucht.
Lentestorm, in je oproerige kracht,
Voel ik je heerlijke scheppende macht.
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LENTEWEE] )E.
Zacht heeft de lieve zon weer osch en veld gekust
En raakt' als met een toovers f den akker.
Al wat er schijnbaar dood in Jrre aarde rust
Wordt na den langen winters ap weer wakker.
't Is of een vruchtb're adem is boor 't land gegaan,
Zoo zwellen thans de knoppe: en de twijgen,
En overal in 't rond hoort m t het hijgen,
Hoort men het jonge, nieuw( leven groeien gaan.
.

In 't stille morgenuur gaan w'onze woning uit
En wand'len zwijgend door de wijde velden
De lente tegemoet, die als een jonge bruid
Haar blijde intocht jubelend doet melden.
Zij komt, omstuwd, omstoeid door speelsche
maagdenrei,
Omslingerd en omkranst van bloemguirlanden,
Zij strooit haar schatten rond met volle handen
En tooit de aarde in een heerlijk f eestkleedij,
Ver van 't stadsgewoel vleien w'ons stil ter neer
En luist'ren naar der voog'len zoete zangen,
Naar 't jub'lend opwaarts stijgen in azuren sfeer,
Met stemmetjes zoo rein, zoo vol verlangen,
Een vloedgolf van geluk welt uit ons vol gemoed,
De gansche aard' wil onze blik omvatten
En dragen mee die wondervolle schatten
En deelen mee 't geluk, elk die 't ontberen moet
Daar rijst de zon in vlammend gouden boog,
En jub'lend bruischt ons lentelied omhoog.
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LENTE.
1k heb vandaag een dag vrijaf genomen
En 'k ben vanmorgen heel vroeg opgestaan,
Nu loop ik eenzaam in het veld to droomen
En 'k zie een nieuwe wereld open gaan,
lk zie het jonge vee weer vroolijk dart'len,
Het nieuwe frissche groen aan boom en struik,
De blinkend zilv'ren visschen zie ik spart'len,
En 't is of 'k in de heggen meidoorn ruik,
De lange, bange winter is verdwenen,
De tijd van leed en kommer is voorbij,
De lent', het heerlijk voorjaar, is verschenen,
Het is vandaag de eerste dag van Mei,
De tijd gaat snel, 'k ben bijna vijftig jaren,
En 'k sta als ernstig man op mijn fatsoen,
Maar nu de lente in mij is gevaren,
Nu zou 'k waarachtig zotte dingen doen.
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SCHIJN EN WERKELIJKHEII),
Als je op een zomermorgen
Vroeg bent opgestaan
En j e hebt een kop vol zorgen.
Wil naar buiten gaan .
Heb je dan gevoel voor schoonheid
En voor poezie,
Zie het leven, alles blijheid,
Alles harmonie.

. . .

Op de glanzend groene weide,
In het dennenbosch,
In het bout en op de heide,
Gaan de keeltjes los.
Alles ademt liefd' en vrede
In die melodij,
En ons hart, het jubelt mede,
Opgewekt en blij.
Maar wanneer je oor to luist'ren
Gaat in bosch en veld
En je merkt wat 't zachte fluist'ren
Van 'den Zefir meldt,
Dan klinkt naast die zoet' akkoorden,
Als een parodie,
't Angstig krijten, 't jagend moorden,
's Levens tragedie.
Restjes afgeknaagde vlerken
Dienen tot bewijs,
Dat de zwakken aan de sterken
Vielen hier tot spijs.
Zelfs de liefste kleine zangers
Hebben onverdeeld,
Vöör ze hun concert begonnen,
Eerst voor beul gespeeld.

Mugjes, vliegjes en insecten
Werden ingeslikt,
En het angstig kronk'lend wormpje
Gretig opgepikt.
Kampend zijn ze om het leven,
Om het kort bestaan.
Die to zwak zijn moeten sneven,
Roemloos ondergaan.
's Menschen leven is niet anders,
Ook al lijkt het wel.
Wat een Paradijs ons toeschijnt,
Is zoo vaak een hel.
Daarom vrienden, zonder dollen,
'k Raad een ieder aan:
Zie vooral geen harde knollen
Voor citroenen aan,
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STEMMING.
In 't eenzaam looverbosch
Regent nu zonnegoud.
Hullend' het groene hout
In purperdos.
Aan verren weiderand
Zinkt weg de dagvorstin,
Zettend' den einder in
Laaien brand.
Zwevend in zonneschijn
Tusschen de boomenrij
Dansen de mugjes blij
Als 'n festijn.
In 't grillig bladerdak
Huppelt 'n gouden straal
En springt de nachtegaal
Van tak op tak.
Straks hoor 'k uit vooglenkeel
Lied van mijn eigen lied
Dank voor wat zomer biedt
In it zoet gekweel.
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ZOMERAVOND,
Nu giet de avondzon haar laatste stralen
Over de wegen en bemoste paän.
Aan d'einder vlammen hooge kathedralen,
Dan zinkt ze langzaam weg, de nacht breekt aan.
En zwijgend daalt de scheem'ring op de landen,
Het voog'lenkoor verstomt, alom heerscht rust.
De aarde ligt vermoeid na 't zonnebranden
En sluimert in, door milden dauw gekust.
Ik wandel eenzaam over stille paden
En hoor het klagend loeien van het vee.
Ik zie gestalten door den nevel waden,
Als zwarte vlekken in een witte zee.
Hoog aan den hemel flonk'ren diamanten,
En heel van verre licht de avondstad.
Een schoonheid dringt zieh op aan alle kanten,
Die 'k nooit zoo diep als nu begrepen had.
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HET STERVEND WOUD.
Nu prijken de boomen in najaarsdos,
De twijgen, ze laten hun blaadjes los,
Die dwar'len en zweven nu teer en klein,
Als vogeltjes stil in den zonneschijn.
Ze waren gestorven, al dagen lang,
De klagende wind was hun doodenzang.
Nu tollen ze rits'lend van tak op tak
En vallen geruischloos uit it bladerdak.
Nog schitt'ren de boomen in kleurenpracht,
Nog dekt hen het loaf als een gouden yacht,
Doch 't welkend gebladert' van geel en rood,
Voorspelt hun het naderend eind, de dood.
Straks jagen demonen door 't stervend woud.
Dan buigen de stammen, dan kraakt het bout,
Dan breken de takken, bet kreunt, het zucht
En weg zijn de blären in wilde vlucht.
Dan staan weer de reuzen daar kaal en naakt
Als had hun de hand van den dood geraakt.
Een lijkwade dekt de gevallen blaän,
Waar eenzame menschen onhoorbaar gaan.
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